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Fortfättning af Anmdrkmrigarna
Om

MyttaH af dHigd Fortekningär pa fodJa
Och döda i et Land^

huru ftor myckeiihet af barn ärligen ma fö-

das i et Land, år invånarenas antal lika-

fullt i aftagande 5 om flera männilkor är-^

A ligen
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ligen de. Naturliga formeringen grundar fig en-
dail på ofverfkottet afde föddas antal ofver de dö-
das. At folk-hopen minflcas genom utflyttnin-

gar, och okas genom främlingars intagande 5 fker

allenaft tilfålligt vis, men det kan åfvcn af For-
tekningarna granneligen märkas, huru detilg der-

med förhåller.

Månge hafva varit af den tankaa, at fedan
månnifkq- flågtet i b6i;jan, genom en ftark for-

mering, fom fororfakades af längre lifs-tid, lika

fem Ikyndat fig at upfylla jorden med inbyggare
,

har det federmera , genom lifs-krafternas fojfva-

gande, ftannat i fitt lopp , och nu på et par tu-

fende år i allmänhet hvai*ken mårkeligen okat fig

eller blifvit mindre : famt at allenaft fä mycket
flere årligen födas ån do, fom behofves at årfätta

ovanlig afgång genom Krig, Påft och andra
Folk -ödande plågor. Det år jämväl fant, at

många Länder tyckas fordomdags hafva varit få
rike, om icke rikare på Folk , än i var tid , hvar-

til kunna gifvas åtlkiliiga fkål. Hvilken undrar,

om några Catholfka, under enväldig Öfverhet
ftående Länder, icke hafva at fagna fig af någon
fynnerlig tilvåxt> der en myckenhet folk xif bäg-

ge könen afftängcs ifrån äktenfkap i der många
tufende Familier, for famvets tvång, tid efter

annan, nodgas utflytta: der allmogen lefver uti

ytterfta fortryck famt beftändig ofåkerhet om lif

och egendom : och hvareft det ena kriget efter

det andra forhårjat nu en Lands-ort, nu en annan?

Italien var utan all tvifvel, i de Romares tid,

mycket folkrikare, än i vår. Spanien har vifier-

ligeia tilforenc varit mera upfyld med invånare.

De



Dc Franfke cilftå fjelfve^ nt dc redan for loo ar

fedan utgjorde et antal af vid pafs zo Millioner

(a) och at de årinu ej hinna högre (^). Der emot
beflvrifvcrTACif US det lui få rått bebodda Tyik-

land , nåftan fom^-eii ödemark. Altfå kommer det

mycket an på omftändigheter , oiii Folk-hopen i

ct Land verkeligen våxer : -men Fortekningar på
fpdda och döda vifa båil, hvar til Naturen yelf år

benägen.
GRAtTNT, PÉTfY och Maitlanö (c) haf-

Ve fallit på mycket {kiljaktiga utflag uti deras

utråkniiigaf ofver Folkets tiltagandc myckenhet
i Ängland 5 hvilket ej bor forefiiila underligt^ e*

medan den ena här allenaft haft några fmå Landt*

forfam Ungars Fortekningar at tilgå: en annan har

grundat hn uträkning pa antalet af födda och dö-

da i London och andra ftorä ftåder, hvareft cil

tiltagandc handel öcb rorelfe årligen inlåckar en
myckenhet främmande^ fom på ganfka kårt tid

fördubblar invänärenas ant-al en annan åter har

måft litat på ånnu ej tylleft utrönta meningar eU
ler gifsning. De inftämmä likväl älle^ at oaktadt

Krig och Påft^ föm ätfkilliga gångor gjordt ftor

fkäda^har likväl hopen 1 fortä åra-hundradet mär-
keligen förköfrat fig. GrAuKt iitfätter forme-
ringen til dubbelt antal på Lands-bygden ^ inom
2,80 åf. Dérham (d) har af måtiga forfamlin-

gars och flera års fortekningar funnit 5 at for 100,
löm do pä medelmåttigt fjukliga år, födas gemen-

Al ligeii

(a) Didioriaife de Morerf , Artide Frauce, (Jf) D' Alem-
bcrts nyligen hsllna Ta! , dl han intogs uti Academie
Fran^öife. (c Deras Ikrifter åro nainn^ifne uti förfta och
andra föycket af dcfla anh^årkinga^, Q) Phyfico FheoL
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ligen pä Lands-bygden 130 til 140; mcni ftå*

derna långt mindre, fåat, då Landsbygd och
lläder tagas med hvarandra , har dc dödas antal

varit til de föddas allenaft fåfom 100 til iiz. I

anledning doraf, och om 30 månnifkor räknas i

et Land for hvart barn, fom fodes inom året, Itulle

folk-flvaran i Ängland fördubblas inom zoo ar,

om i mediertid ingen Påll eller annan ovanlig af-

gang på Foik gjorde deruti uppehåll.

Herr SiissMiLcH har i Tyfivländ, befynner-

ligen i de Brandenburgiflca Länderna blifvit var-

fe cn långt anfenligare och häftigare formering.

Noga Fortekningar, fom der blifvit hårine både

pä Land och i ftåder, i lo, 30 til 40 års tid, haf-

va gifvit tilkänna, at emot 100, fom dcdt, haf-

va i^f blifvit födde 5 fomliga år och iHllcn något
mer, och fomliga något mindre. Uti et Land,
hvareft formeringen på fådant fått, utan märke-
ligt hinder, fortfar i 81 år, våxer Folkets antal

til dubbelt.

Uti vårt kåra Fädernesland hafva val, redan

ofver 60 år, alla barn-dop och begrafningar blif-

vit uti Kyrko-bockerna upteknade> men utdrag

deraf äro ej til Regeringen ingifne, forr ån nu

på några är, fcdan Tabell-verket inrättades^ Der-
fore år fvärt at med vifshet utlåta fig, om Lan-
det i de förflutna tider varit mer eller mindre

folkrikt. Det år troligt, at dc många, biodiga

och långvariga krigen, ifrån Konung GUSTAF
den Forftas dod til år 1720, cj tillåtit någon mår-

kelig forokclfe, befynncrligen om allmänna Hus-
hållningens flätta tilftänd, forbud emot hemmans
klyfnirigcn , fom lade lika fom en bom for folk-
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hopens ytterligare tilvåxt 5 en några gangor vilTa

Landftaper ofvergangen Påft och flera dylika hin-

der tillika tagas i ofvervägande^ Men freds- lug-r

.net och mänga nyttiga forfattningar tyckas pade
fifta 34 aren, genom GUDS välfignelfe, hafva

gjordt onfkelig ^/crkan, jåmvål til menighetens

forokelfc. Nägra til Kongl. Vctenlkaps Acade-
niien inlemnade utdrag af viiTa Forfamlin^ars {/^')

Kyrkoböcker for ^defl^a ar och ifrän atfl<illiga

Lands-orter 5 hvar af fomlige blifvit införde i

Handlingarna 5
intygä genom et utfokt medel- tal,

at for hvarje 100 döde, 140 blifvit födde. Om
förhållandet varit och framgent blefve fådant of-

ver alt Riket, och om ej flercSvenlke utflytta^

de utm* Landej, ån Fråmlingar inkomma, Ikulle

Folk-hopen hvart 74:de är blifva dubbelt flörre.

Men Tabellerne , fom til Konglig Majeffet,

ifrån de flåfta Landshofdingedomen i Riket blif-

vit ingifne for år 174P5 minflca något vår forhopp-
ning om få fnar forkofring. Emot 100 döde, fva-

rade allenaft izö födde, hvilkct årliga ofverfkott,

ej (kulle gora dubbelt antal forr ån efter 100 år.

Det år likväl til märkande, at koppor, Rod-fot
och andra fmittofamma fjukdomar voro det året

gängfe nåftan i alla Svenlka Landfkaper,och gjor-
de (kåda ofver vanligheten. Fortekningarne ifrån

ellofva Landshofdingedomen for naftfoljande å-

A 5 retj

('^) Waflenda Förfamling i Ålfsborgs LShn pS 2^ är. Jerlso

i Hålfingcland på 26 ar, Cuopio i Finland pS 2^ år.

Rineä i Wefterbotn pa 24 §jr^ Slems i Calmare Lähn
pä 25 Sr. Flackebo i Weftnianland pS 24 år. Kråk-
liHge i Nerike på 25, och Lerbäcks F^rfamling 2 Neri-
ke på 5 år.
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rct, i7fo, fom var mycket hålfofammare, hugna-
de ofs med otverfkottaf 37faddapIiood6da,flW
med hopp om fördubbling på77ärJa,Fmkndailc,
na, iom innehaUer en femtedel Jif Rikets allmoge,
ehuru der, ar 1749, mer ån ^coo månniffo?
bartrycktes af koppor och andra ej alla är gängfc
fjuKdomv, hade icke defto mindre i44i>arnemot
100 dodg. Med få ftor til6kmng årligen , ochom 1 detta fafom uti de föregående exempel, rak-
näs

3 : mannuTjor f5r hvart barn, llculle Finlandmom ($9 ar kunna blifva en gång folkrikare. Men om
Öer ej aro m^r än afmånniikor for hvart barn, fom
fodes mom aret, Vi^^^ jag uti fiila Handling om
detta ämne berättade, ftuUe ej behofvas mer åq
f3 ar til fordybblings tid , hyilket Ityrkes af några
cnikilta Forfamlingars Fortckningar for flera ar,
fora jagihak tiifålle a? fe,

'

Jag nämnde hår ofvanfore, om någon fkiljalc»

tighet i detta förhållandet, emellan Lands-bygden
ogh llora |Uden den finnes ej i alla ftådcr enahan-
da. J Paris ofh Amfterdara födas gemenligei\ fle-

re, ån de fom do. Uti en del andra år antalet af
födda och döda merendels i det nårmafte lika;

J^en i J^Qndon , W icn , Bresflau oeh några flera

,

%x årliga fumman på de 'döda altid drygare. Om
de årliga B^ilh of MomHth iom utkomma i Lon-
don, hafva fin riktighet, födas der ej mer ånöz,
når ICO do. Emedan flere årligen do "} London ån
i Paris, hafva Ängelsmånnerna, deraf velat fluta,

at London år folkrikare. Men de Franfke påftå
tvårt om, brukande til ftål, at i Paris födas
flera, ån i London. Dä nödgades de Ängel-
ike | til at gora fin feger få mycket viflare,
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tilftä (e) atFortekningarne pa dem fom do i Lon-

don, åro tilforliteligc, men at fiimman på de år-

ligen födda år vid pafs en Tredje-del for liten > e-

medan Qiiåkares, och andra Religions forvanters

barn ej derunder begripas. Vare -dermed huru

det vil, och fäft ån det icke fynes otroligt, atuti

ftora ftåder flera kunna do ån pä Landet, dels for

rpera oordentelig lefnad, dels ock, emedan fmit-

tor der låttare kunna utbreda fig 3 få tyckes det

dock vara for mycket fagt af SiissMiLCH , at fto-

ra ftåder gora famma verkan, fom en ftåndigPåft,

at fmäningom förtära fblk-ho|^en. Om Police

och ordning vore i alla ftåder få fortråffelig, fom

i Paris, fkullc man lormodeligen fä fe, atdeo-

rått befkyllas. Små ftåder, lådana fom alla dc

Sven&äj når Stockholm undantages, bidraga til

tplkets formering , i proportion nårtan lika myc-
ket fom Lands-bygden: åtminftone kunna de cj

med fkål anklagas for folk-odande, hvilket Upfa- ^

ia, Fahluoch Wefteräs ftåders til Kongl. Acade-

mien inlernnade mång-åriga Fortekningar tydeli-

gen vila. t fjelfva Stockholms ftad hafva pä de

tvånne lift förflutna åren ej mer ån 51 A^^'^ mån-

nilkor 4odt5 ån blifvit födde.

Låtom ofs hårvid litet ftanna, och gora föl-

jande anmärkningar. Forft , emedan Naturen år

lig alleftådeslik;, och han hår i Norden medgif-

ver en få anfenlig formering på månnifko-flågtet,

tyckes man cj hatvaorfak ^t tvifta, det ju ftagtet

alleftådes ån i dag kunde foroka fig, och at åtmin-

ftone forfynen fjelf cj lagt några oofvervinneliga

A 4 hin-

{e) Philofoph. Transaft. N;o 450*
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hinder i vågen. Påft och Krig , de tvinne fvSra.
lie hinder emot Naturhga förmeringen, åro ej
nödvändiga plågor, utan kunna ofta genom män-
nifkchg förfigtighet anringen forekommas eller i .

tid dampas. China vet aldeies icke af nägon Påft. I

Det år fant, at uti et Land, fom innu år mer%
tomt, och hvarefl foljakteligen år mera utryme,!
gär förcjkelfen fortare j hvilket kan vara orlaken,!
hvarfore fördubblingen fynes bora flte fnarare i

Fmknd än i Sverige 'och Tyfkland,famt åfven fna- i

rare i deflli Länder ån i Ängland : men få lärer in-
j

tet Land gifvas, fom icke ånnu kunde toia någon !

tilväxt. Det år icke eller ånnu fuiikomligen be-
vift, at uti et Land kan blifva lä mycket folk, at
det icke under en god R-egering^ medelft flit ^
omhugfan, tiltagfcnhet och mattelighet fluiUe
finna tilråckelig näring : tvärt om , ju mera folk ,
defto flera behof och defto flera tiltallen at förtjä-
na fit bröd.Atininftone (kulle ånnu mänga hundra-
de ar upgauti bertandig frid och lyckfalighet,forr ^

ån alk Länder pa Jord-klotet hinde blifva , i jam- /

forelfe emot deras Naturliga formoner, fä folk-
rika, foTO Chma redan år, hvarefl ^oo Millioner 1

niånniftor, uti et Land, fom är foga mer ånf )

pigcr fa ilort fom Sverige, likväl icke klaga'
ofver trångfel, utan tro fig Vara, och juli derfo^i
xe 1 visft aficende årp, det iyckligafle Folk i verlJ
den. Desiitom^ iåi^er aldrig fl:e , at alla Folk-flagl
pa en gang blitva kloke hushållare. Om några

|mertiltaga, ån at de af eget Lands afvel kunna)
fodafigj årp akid andra, hviikas forfammelfe el-.'

ler^ofverflod gifvgr de förra bröd. Aldraminffc
hafve VI hän Norden, pllangliga tider, atfruck-^
ta for otVerflcd pl Folk. Här £nnes utryme för

måqg-



in^ngfaldigt ftorrc menighet. Om ftora hopar i

forna tider här ifrån utflyttar, har det vifTeriiga

icke (kedt for trångmål, utan af lattja^ krigs lu-

fta eller vana. ^

2:0 Emedan det^ oacktadr all mannifklig forfig-

tighet lällanhänder^at juet Land nagön gäng, inom
60 til 100 ar, blifver hemfokt med Fåll eller o-^

undvikeligt krig, hvarigenom på kärt tid mera
folk plågar afimalta, ån många ars förmering hun*-

nit famla 3 få ftar der af låtreligen at fluta, det

fSrökelfen pä folk-hopen aldrig kan i {jelfva ver-

ket gä lå fort, fom Naturen eljeft (kulle tillåta.

Bedrofvelig forfarenhet har vifat, at et års På (t

har^ på de orter han lig inritat, gemenligen lagt

cn Ijctte-del af folket i grafven. Exempel gif*

vas, at eiv tredje-del, ja hälften bhfvit medtagen^.

Der han fållan kommer, plågar han utofva få

mycket llorre grymhet. Smittofamma ljukdo-

mar, når de ofta mfalla, gora i längden få ftor

Ikada, fom en Pålt. I Helfingeland dodde, år

1741, allenall at Blodfoten, mer folk, ån Sårs

vanlig formering genom flera födda, kunde årfåt-

ta. Altfä kan ej brukas nog forfigtighet, at i tid

mota fä grufveliga fiender. Krig berofvar icke

allenail et Rike alla dem, fom ftupai Fålt, bärtforas

f ingne och omkomma vid fienteliga infall j utan

det bår ock pä des rakning uptagas , huru mänga
huftruf dcrigenom tralla flna män, och fäledes

ilttas mm ftänd at bidraga til fortplantningen, då
Landet förlorar all den -^ffodz de kunnat lemna.
Monne det icke til en ftor del bor tilfkrifvas

den afgäng Man-konet lidit uti vara lifta, krig, at

hår i Riket, är 17493 verkeligen tunnos ofver

jopooo månniÖior mer af Qyinno-ån af Man-ko-
A f net,
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nct-, oaktadt ärligen födas flera at det fenare; och
zt hår 5 for hvar Enkling voro fex Enkor. Utom
alt detta fåttes ock allmårrna Hushållningen , famt
i följe deraf Folk -åldringen 5 uti (lorre ofkick

^enbm et långvarigt krig^ an genom en hattigt

ofvergäcnde Päft. Når alt detta lägges tilhopa,

år klart, at fårdeles lyckliga omitåndigheter fto*

la underhjelpa de förfigtigafte anllalter, om et

Land fkal pä 100 eller ifo år hinna, genom egen
Naturlig formering, blifva dubbelt manilarkarc,

y,o At paflvynda menighetens tilvåxt, hjel«

ptr väl mycket, om giftermål upmuntras och be-

fordras 5 men ännu kraftigare, om anftalter go^

ras, medelft et tilråckeligt antal fkickelige Lå-
J^ares tilfättande, och nödiga Läkedomars anflvaf-^

fande i alla fläder och Lands-orter, at i mojeli-.

gaile måtto förekomma, det ej fä ftor myckenhet,
ungt och frifkt folk i påkommande fjukdom m|:

torgås af vanfkotfel. Om allenaft en femte-delr

af dem, fom do årligen i Sverige, kunde frålfas,

,fkulle menigheten, få framt de föddas och dödas

antal i ofrigt altid forholle fig lika, fom år 17495
i ftållct for ej behofva mer kn-fj år til för-

dubblings tid» Ej långt iträn en femte-del afgår

fomliga är allenaft i kopporna, fom, kan hända,

kunde frålfas blott genom den utomlands få väl

bcprofvade Koppornas ympning,-^om den jåmval

hos ofs kom.me i allmänt bruk. Icke eller lärer

någon kunna tvifla, et ju af annat ungt och mid-

liders folk, fom aflida uti hetfiga f)ukdomar, hall

och ftyng, Rod-fot och de få kallade okända bar-

na-fiukdom/ar, m. m. en femte-del kunde genom,
god' ftotfei bibehållas vid iif. Viflerliga vil det

mera,
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mera til for en Regering, at ftifta årligen några

tufende flera giftermål, ån ät på forenåmnda iatt

jfi^lfa et dubbelt ftorre antal redan framfödda mån-
pifkors lif . Och hvad hjclper det at befordra

llringen, når man fedan ej värdar fig om dem,
fom blifvit födde ? Sker det for ^t upfylla Kyrko^
gårdarna? Vår Chrifleiiga Tro förbjuder ofs, at

rruckta for et ovindvik(?ligt ode, och pålägger of^

lit bruka lofliga medel, til allmänna välgångens
befrämjande. Allmogen påkallar ej gerna någon
Läkare, om han ån år at tilgäj^ men det brordc ej

få kommit derpå an. Läkaren {k\\\\c fjelfmant in^

finna fig, och når någon f^rfot voro a fårde, pa
filman koftnad, utdela tryckta underråtteller och
nödiga LåkemedeL Hvad formon och befparing

vore icke det for Riket, om hvar Pråft vore for*

faren i Låkar^rkonften?

4:0 Om det år fant, fit en Konung år diib^

belt mågtigar?, f®m at befalla ofver et dub^
bclt ftorre antal trogna och vålmaende underfåta-

rej få följer, at han genom en vis hundradelar^

Regering, ut^fi biods-åtgjutelfe , kan vinna lika

fom et nytt Rike
^ i det nnderfatarenas amal blit^

ver fördubblat.

f:o Det faller lått at förklara, huru månni-

{korna få ftarkt och häftigt kunnat formera fig^

ftrax efter Skapelfen och Synda floden, fom Bi-

blifta hiflorien förmäler. Om de aflade barn ,

allenaft hvart femte år ifrån 60 til des de fyldc ji-

na foG år, och ftorfta delen af dem, fom toddes,

iefde 800 til poo år och derutoiver, kunde A-
dam , förr ån han blcf dod , råkna ofver zfo

Millioner lefvande barn och barnabarn i tolfte led, ^

Vi
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Vi mårke vidare 5 vid F6rtekningarna pa de

åodåy at dcy jåmvål utan jåmforclfe med de föd-

da ,
gifva tiikånna, om och i hvad mon en me-

nighet växer. Ty Jika fom vi tilforene vifat, at

urietLand^ der fl ere barn födas , mäfte vara flc*

ra månnilkor,:, fä k^n ock flimma 11 ut göras 5 der

flerc årligen do^ i några är ärad 5 dä ingen ovan-

lig fmitta år tor handen. Sussmii^ch haller det-

ta fåttet at utröna et folks verkeliga tilväxt, for

fäkrare, hn det fom floder fig pa antalet af föd-

da. Men fä mänga Tabeller jag haft tilfålle at

fe^ gifva altid likare och jämnare utflag, når man
häller fi^ vid barnen , ätminfione pä de orter, der

feder och lagar ej äro alt for Ikiljaktige, fäfom
uti Proteftantiika och Catholfka Länder. Säkrad
år^ om bägge fätten tillika brukas och jämföras.

Emedan uti de Brandenburgilka Länderna^ pä de
fenare ären, gemenligen en femte-del flere ärli-

gen dodt, än zo är förut s fluter SiissMiLcH med
mycken fannolikhet, at hopen inom zo är forme-

rat fig til en femte-del, och altfä pä 100 Sr kan
blifv^a dubbelt ftorre. Men vi hafve fett, at

han i famma Länder, genom ofverfkott af födda.

Borde fördubblas pä 81 ar: derfore mälle det

komma af krig 5 fmittofamma Ijukdomar eller ut-

flyttningar, om det verkeligen drager ut til 100

ar, eller mera. Tvärtom, räknades i London, aren

nåft fore och efter 1700, dubbelt flere döde, ån

omkring är i6foy altfä har iladen pä yo är blif-

viren gäng fä folk-rik 5 men emedan fä mänga

,

om icke flera der pä famma tid blifvit döde, ån

foddé
,

följer, at forokelfen fkett endaft genom
inflyttningar ifrän Landet eller utrikes orter. I

éemcn, om mail för en vifs Period af år har noga
For-



Fortekning på alla, fom inom et Lands granfor

blifvit födde och döde, oqh verkeliga formeringea

i mediertid antingen befinnés ftorre eller mindre,

ån ofverfkottet af födda medgifver 3 fa kan det ej

tilflrrifvas annan orfak, ån Främlingars inflyttning

i den förra händelfen, ocbinhemfka mans utflytt-

ning uti den fenare, pä hvilka man hår igenom
kan få redo.

Alle de , fom gjordt anmärkningar ofver For-
tekningar på födda och döda, hafva bemödat fig

at utfoka rättsi förhållandet emellan antalet af alla

lefvande i et Land, och antalet af dem forti der

dd inom et ar, til at derigenom finna en ailmån
~

Regel, at genom antalet af de döda ut-i hvad Land
det vara må, fä veta Tumman af alla des invånare

med unga och gamla. De hafva varit angelägna-

re om denna proportion, fom likvål, f6r orternas

och årens mer och mindre fjuklighet, är mycket
föränderliga ån om proportion! emellan alla lef-

vande och dem,fom födas, hvilken jag uti de tvårt"

ne foregående ftyckcn af defla Anmärkningar om-
talt , och fom både af forfarenhct och fannolika

Ikål tyckes vara mer beftåndig, allenaft man i ds
Catholflca Länderna håller farlkild räkning på he-

la det andeliga Ståndetp , fom ej bidrager til fort-

plantningen^ Jag medgifver likvål, at bagge
Proportion^rne åro nyttige at veta och jämföra*

Graunt påftår, at pä Landsbygden i Äng^
land dor årligen vid pafs hvar femtionde, men i

London hvar ^zrdra. Struyk läger at döden .

tager årligen bart i Holland hvar 24:de. I BesOau
dor, efter Halleys uträkning, hva.r tS eller

2p:de. SiissMLicH håller for troligt, at i de

Bran-
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Brandenburgiflca Låndema ej dor mer ån en af40,
Men ingen af alla forenåmnde har haft tilforliteligä
Fortekningar på alt folket i et helt Land , at der-
med jåmfora antalet af de döda. Det hafve vi hår
i Sverige, aUenaft Tabell-verket fortfattesj Ty
ai: et enda få fjukligt år, fom 174P, kan ej i det-
ta mål flutas något visft. Lat ofs dock fe, huru
det flår ut. ]N är hela folk - hopen uti alla Lån^
med innebegrepne ftåder, undantagande Calmare-
och Bohus -Lån, delas med antalet äf de dettä
år afledne, vifar Quoten, at livar j6:te mån-
niflsa det året afgick. Oi-n hvart Lähn taf^es for
fig fårflvildt , få linnes i Upland

, Södermanland,
Öilei-gothland

, Nerike^och Wermland, famtiiti
hela Finland, famma forhållande. Mert i Well-
manland, Skåne, Halland och Blekingen dodde
hvar i8 eller ^50. Der emot faknades i Wefter-
Gothland, Smålen, Dalarna och hela Wefter-
Norrklid allenaft hvar 43:die eller 47:dc. Föl-
jande året afled i Skåne en af 31 j i Nerike och
Wermland, en af

3
5-5 1 Wellmanland, Upland

och Wefter-Norrland, en af 40 3 i Smålen och
Dalarne, en af 44, och i Södermanland allenaft
hvar 48:de. Genom et medeltal af bågge åren,
fom ingendera voro af de friflcafte, kan tils vidare
antagas for afgjordt j at i Sverige årligen dor vid
pafs hvar 4o:de männifta. Pa detta Tåttet ftår

folk dor alla år, iåfom det på dcfla tvånrte åren
fkedt med Skåne, har Regeringen tilfålle et ef-
terfråga orfakcrna dertil,: och at ioka bot dcr-
forc.

I Stock-



I Stockholm har, genom et medel-tal af tre

ars Fortekningar, dodt hvar24:dc! men jag har

åtficiiliga anledningar at tro, det antalet af folket

i ibden , fom finnes i Fortekningarna, år for li-

fters kan hånda af den orfak, at mange li-

ta uptekna fig på Landet, hvareft de hafva nå-

gon egendom 5 oacktadt de en Hor del af året bo i

itaden , der foda barn , och låta begrafva fina

4oda-

Fqttfattning härnäjl,

P. WARGENTIN.

VArrv-sor,
BotadiLazarettetpd Kungsholmen,dr

i Nov, och ^ec. Månader.
Af

Abr^ BåcK*

//. Beråttelfen.

AtflcedadeCanccllicPoftcn E. - V. - - f8 ar

gammal, aftjock och pulfig kropps beikaf-

fénhet, ftor ållkare af bråiivm, kom in i La^
zrarettct den 30 Novemb^ i/f^-^ anfattaf fvär vat-

tufot, fedan han i början af Julii månad dragits

med Oiiartan-feber, och midt i Augulli begynt
at mårka fötterna fvuUna, dcrefter benen och lå-

ren, famtmidt i September, buken ivuUnat. Nu
var underlify^t gråfeiigcn utfpåndt^ lemmen fvul-

len
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len och genomftinafide. Han vifftc ej gifira nå-
gon annan orfak til (in vattufot, änden, at han
legat i kölden utan fkotfel, druckit mycket vatten

under febcr-anfallet och ilarkaile ht tian. Han
lade fig fvettas ibrkt och yra hela natten, fom
folgde Febren, hviiken efter middagarna börja-

des kl. half 4.

Den 51 Nov. och den t Dec. til defs fro^-

fan kom, gotvos honom 10 pulver af Sal Seigiierti

Drachm. Semi.Rhei gr. V* under namn af Pu vis

Salinusc, Rheo^ och dracks Tiflm ofvan pä hvart

pulver ai BaCc. Junip. contuf. Rad. Taraxacil^,

unc.un.c. Semi. Raff. Saflafras unc. un. Un-
der anfallet hade han Ilark hpta och fvett, yrfel,

och midt i natten fvår andet&ppa.

Den z och ^. togos 9 pulver och THanen;>

hväraf han hade mänga opningar.

Den 4. Samma pulver oc:b Tifatl til defs fras-

fan kom kU 5. och varade til é , men hetta och

yrfel hela natten, foga fvett. Han hafver haft i

dag 3
opningar.

Den f* At hjelpa til utdunftningen, gafs

Tl/flent. Alexiph. Srahlii med halfteii Mixi. Sim*

plex blandad, fom i dag forifittcs , oc'^ efter

middagen åter några pulvcres Salini cura Rheo.

Den 6. Likaledes nigrä pulver och Tifan.

Han Var nu få plågad af andetåppa, at han alle-

iiaft tänkte på döden.

Den 7. Äfven några pulver och Tifan. An-^

detåppan lättades om natten.

Den 8. FrålTan varade ifrån kL 4 til 6, rncn
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cj få ftark, fom forr > Derpå fålgde hetta och yra

men ingen mårkelig fvettv Han hade i dag ftar-

ka opningar.

Den p. Begynte han, at qvåll och morgon ta-

ga gr. v. Pil. Aloet. purg. nämnda i forlta Be-

rårtelfen. Han klagade ofvcr hetta i fötterna,

fvart broft och omket i hela kroppen.

Den 10. Brukades Pillerna.

Den 1 1 . Var hans frysdag 5 han kåndc nog
hetta och yrlel, och hadc4 opmngar. Tog ej Pil-

lernaom qvållen^

Den 11. Tog han åter Pillerna och et pulvis

Antihydropicus af Squilla^nåft fore och efter mid-
dagen'3 utan kråkiling derefter Han hade 2 op-

ningar 5 och på et dygn gick et ftop urin, laftän

han ej njutit mer ån et quarter Tifan. Svullna-

den gaf lig aldeles utur fötter , ben och lår : bu-
ken blef mjukare och mindre 5 Men han hade ej

matluft, och var bhk i anfigtet. Tifan ledfnadc

han vid, och drack knapt et quarter^ Man tillåt

honom några fkjed-blad fvag-dricka»

Den 15. Brukades Piller och pulvis Squillit^

låfomi går. Urin brot fig ftarkt, och fatte rodt

tegclftens-fårgadt fediment.

Den 14. Togos Pillerna allenaft for middagen.
Febern kom kl. 6, då kölden varade allenaft en.

tima, men hettan heia natten. Han hade myc-
Icen brånad i magen , och fa ftark , fom låge han
i elden: om natten fvettades och hade några op-
ningar. Detta dygnet gick åtminftone en kanna
uriuj, fom cj b^ot hg.

B Dpn



Den if. I gar aftons ät han kokad fifk, och
kräktes derefter 5 famt fick up tjockt flemaktigt

,

tog dcrpå et pulvjs Squillit. kl. lo. och kräktes

äter ki. haU iz. En half tima derefter började

han taga Decoäum Kinkin^e Emuiiivum , til

z fkedblad i fänder^ men kräktes åter, efter en
liten Hund, en myckenhet tjockt fegt flem.

Tvånne gängor efter middagen tog han famma
Deco6tum y och emot natten Piller. Han
klagade nu, fåfom han i några dagar gjordt, ofver

qual i magen, at han hade ingen matlufl,^ och
kunde ej få det ringafte ned 3 at han var gråf^^li-

gen matt och ville fvimma. Pulfen var mindre
än i början, i fynnerhet efter kråkningen, långfa^i

och nåftan intermitterande. Tungan, fom i bör-

jan var ren, blef nu på 3 dagar tjock och brun.

Han var orolig och dnkte pä döden. Med alt

det , var ingen hårdhet eller fpänning tner i bu-

ken, lamt fötter, ben, lår och lemmen uttömde.

Den 1(5. Tog han om morgonen Piller, och
fedan for middagen Kina-Emulfioii. Han tyckte

lig nu må väl : Fros efter middagen i 1 timar och
hade derefter ftark hetta. I dag hade han 4 6p-

ningar, tunna fåfom vatten.

Den 17. Brukade han åter Piller om morgo-
nen, och om quållen

3
gångor Deco6t. Kinki-

nas Emulfivum. Dubbelt urin emot drycken. Pul-

fen fladigare och ftorre. Han tyckte fig nu må
båttre.

Den 18. Tog han åter Piller quåll och mor-
gon. Deco£t. Kinkin^ Emulfivum

3 gängor,

och urin gick dubbelt emot det han druckit.

Den



Den ip. Brukades pillerna om morgonen,

hvarpå han efter middagen kl. half 5 fros, men
lindrigare.

Den zo. Nyttjades^Pillernaquåll och morgon,

och om dagen 4 pulver af efterföljande: Rc.Cort.

Peruv. 9\\ XV. Sal. mirab. Glaub. Scrup. femi,

S:r. Puhis Jdlims c. Kinkina, Han hade i dag f
opningar.

Den ti och iz. Brukades Piller om morgo-

nen, och pulvis falinus c. Kinkina om dagen. Han
fros i dag en half tima, och var nogd med iin lin-

driga Feber. Bada dagarna afgick långt mera u*-

rin, ån drycken varit.

Den 25,2% och ^f. Pillerna och pulvernato-

gosin. Patienten kånde i dag liten kyla. Han
hade goda opningar 5 och urins afgång var tredub-

bel emot drycken. Han tog i dag i uncc Eng.
falt.

Den 17, och 28. De tvä forfta dagarna

men kändes ej det hngafte af fräfTan. Samma Pil-

ler och pulver brukades. Han hade mänga fedes

dageligen: Urin var klar 5 och gick ymnogt,

Denzp. Nov. famt t och 3 Dec. Äf Piller och
famma pulver betjente man fig defle dagar. Urin
gick 3 dubbelt mer ån drycken. Man låt gnida ma-
gen med varm ylleduk quäll och morgon. Han
gick nu forfla gängen uppe.

Den 4^ ®ch f . Likaledes.

Den 6, Brukades piller och derofvanpä 4fked-
blad af Senna-drycken. Derefter hade han f 6p-
ningar, och näftan 3 dubbelt urin emot drycken.

B 2 Den
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Den 7 och 8. Nyttjades åfycnfå Pillerna och
Senna-drycken hvaraf han den ena dagen hade
6 opningar^ och den andra 8.

Den p. Brukade han Pillerna och 3 pulveres SaL
c.Kmkina. Derefter z opningar, nog urm^ Han
kånner flinnhet i unJerlifvct.

Den 10. Piller och 2 lod Engclflct falt. Der-
efter hade han f opningar. Et quarter af deco-

öet med Rad. Britann. fick Patienten i dag.

Den II. Brukades ater Piller och Engclfkt

liilt) fom gjorde f opningar, och urin gick 3

dubbelt emot drycken. Han drack 3 quarter af

decoä: Britann. och var hela dagen uppe.

Den 11. Togos Piller emot natten och et hälft

ftop Decoéb, hvarefter han hade y opningar.

Den 1 5, 14 öch if. Piller och dccoft bruka-

des dageligen, och hvar annan dag 2lodE.ngelfkt

falt 5 hvarefter han fick några opningar. Han var

nu aldeles frifk 5 Men, fom benen fvuUnade, når

han gick uppe, och efter middagen någon kyla

kändes, få börjades med pulveres Salini c. Kin-

kina. Ben och fötter frotterades quålloch morgon.

Den 1 5. Åter kåndt kyla och hufvudverk et-

ter middagen: tog Pillerna emot natten, och

drack et hälft frop Decod, Britannic.

Den 17, Piller, Decoét och p pulv. Salini c.

Kinkina. Mådde båttre.

Den 1 8, til den iz. Brukades dageligen en Do-
fis Piller, Decoétet och några pulv. Salini cum
Kinkina, famt då och då Eng. Salt.

Den
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Den i3 til den 2,9 , dä han frifk och fund tog

£t aftråde ifrån Lasarettet, brukades Pillernaoch

Dccoftet, efter benen voro benägna til liten fvull-

nad emot natten, efter rorelfe hela dagen igenom^

Tilldggning.

1. Denna Buk-vattufot 5 (Afcitis), ehuru
fvar hon var, och i en flvåmd kropp, genom o-

matteligt bränvins-fupande , bcfvårad med pråfs-

ningar på broftet och ångflan, med hettaj bor ho?i

dock raknäs mindre farlig, få vidaFråff-Febern ån

höll an, och krafterna voro någorlunda i behåll.

2. Jag trodde derfore rådligaft, at ej ftilla Fe-
bern, men, jemte lofande och opnande medel,
bet] ena mig deraf til våtfkornas fortunnande
och rörande. Den omåtteliga fvettningen under
Feber anfallen forfvlnn, fcdannog öppet lif kom,
och det var, utan tvifvcl, en våg, fom gjorde
båttre gagn til fjukdomciis håfvande.

3. Men når vattnet var uttömt, infant fig grå-

felig matthet och ångflan, utan tvifvel afkåril-

lens fammanfallande efter fä ftark uttömning. Då
var tid, at hålla up med Scjiiilla- pulvret, och ftår-

ka Jcroppen^ Til at gä fa mycket fåkrare, gafs

Kinkina-decoftet och åndteligen Kinkinamed lalt

i fmä dpfes, hvilket jag funnit vara rått tjenligt

vid fådana.tilfällen> hvaraf, fedan kroppen var be-

redd , ej mycket behofdes at ftilla Febern.

4. Sedan krafterna mer tiltagit, och Febern
gifvit fig, kunde jag fåkrare gifva kraftigt laxe-

rande medel, fäfom Senna-drycken och faltet.

Decoét af Rad. Britannicx har gjordt ^vidj få-

dana tilfållen nytta^

B 5 ///. Be-
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///. Berättelfen,
Murdrången » A. - 26 år gammal ^ Tade fig

tiafva haft hctfig Feber i flutet af Julii manad,
och ilraxt der på frålTan i 3 dagar , fom äter efter

Michcls-mållan anfatte honom dageligen et pat
timar fenare. I flutet af O&ober började fot-

terna, benen och buken fvålla. Svullnaden fteg

upp i armarna och i anfigtet. Han har der-

emot gnidit anfigtet med krita och hållit akm-
vatten i mun erhot hudl5shetr Han flank gr^feli-

gen utur mun, och tandköttet var fvullit. Ingea
opning har han haft på 5. dagar, och hafver un^
der frofs-febern druckit mycket vatten.

Sådant var hans tilftand, nar han intogs i La-
sarettet den Jp Nov. och gofv«)s honom den da*

fen några pulveres falini cum Rhco, til defs at

an fick fin frofla efter middagen och fvettades

tilråckeligen.

Den tö. Om morgonen tog han z lod En*
gelfl;:t falt och ledan hvarannantimapulv. Sal.cum
Rheoj fom gjorde 7 opningar. Han fros åter

Den 2 r. Et lod Eng. falt och fedan några pulv^

Salini c, Rheo. Hade 4 opningar bch frös om
natten, famt fvettades fl:arkt.

' Dai 22,, Z5 och 24. Togs dageligen 1 lod

Eng. falt om rnornarna, hvarefcer han fick ? ä 4
épnin^ar ^ men i dag alicnail en. Urin var tjock

och uarkt tårgad,

Den 2f. Brukades f lod Eng. falt, och efter

middagen Squilla • pulver, famt et (juarter Cerc-
vifia
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vifia antifcorbutica efter följande forefkrifc, v.

iph. p. Ed.

Rc. Rad. Armorac. rec.unc. duodedm.
Britann. unc. Sex.

Canell. a. unc. duas.

Trifol. aquat. unc. tres.

Abf. V. unc. ^

Cerevif. ten. cong. X.

Den z6. Togos z lodlfalt, et pulvis Squillit,

2 pulveres Sal. c, Rheo och i. quartcr cerevif.

antifc. Detta gjorde allenall i fedes. Urin gick
trögt.

Den 27. Brukades det famma. Han fros ifrån

kl. 1 1 . til 3 om natten , och fvettades nog.

Den 18. Tog han 4. (kedblad Senna-dryck
©ch 4. pulveres Sal. c. Kinkina, famt i.quarter

Cerevif. antifcorb. Hade en opning^ .

Den 2p. Fick han 4. (kedblad Senna-dryck
och 3, pulveres Sal. cum Kinkina. Han hade z.

opningar och 3. quarter urin. Drack ct hälft ftop

Cerevif. antifcorb. Fros kl. half 3, då åter lem-
men, buken och anfigtet fvullnade.

Den 30. Brukade hanPil.Aloet.ochderofvan-
på4fkedblad Senna-dryck. Hade 3 fedes och tog 7
pulv.Salin. c. Kinkina. Drack et och et hälft quarter

Cerevif. Antifcorb. och låt
3
quarter urin. Kla-

gade ofver ömhet i magan och ryggen. Hade aU
icnaft lindriga ryfningar kl. half och den dagen

3 opningar.

Den I Dec, Tog han f (kedblad Senna-dryck
och iz^pulv. Salini cum Kinkina. Hade idag

B '4 ingen
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ingen kåmiing af fräffan, men z opningar, oci\

dubbelt urin emot drycken» \

Den 1. Brukade han Aloetifka pillerna och '

fedan Pulv. Sal. cum Kinkina. Hade en gr^felig

ömhet i maganoch i fidornamedfpännmgar. Svull-

naden tiltog.

Den 5. Betjente man fig af det fnmma. Pa-

tienten var nog fvuUen ofvev armar och ben.

Den 4. Togos i lod Engelfkt Jalt. Vid mid-

dags tiden Squilla-pulver, och emot natten Pil.

Aloet.

Den f. Brukades äter Eng. (alt, 4 pulv. SaL
cum Kinkina, och i Squilla-pulver. Hade i dag'

f opnirigar och dubbelt urin emot drycken. Ma-
gen var mjuk, Aloetifka pillerna gäfvos emot
natten.

Den 6. Brukade patienten fammamedicamen^
ter. I dag var Scrotum grufveligen utfpåndt.

Man lät roka och frottera det , och pålade Cera-

tum ex ccepis, fom gjorde myckcLii nytta, men
drog blåfor up och fororfakade fveda.

Den 7. Brukades åfven famma cur. Han ha--

de dereftct 8. opningar, och uria gick mycket.

Emot natten tog han hälften af PiL Aloét. och

Purg. fostid.

Den 8. Likaledes famma medel. Han hade

deraf 4, opningar och nåilan z. kannor urin med
mycken lifa.

Den Brukades famma medel med lika ver-

kan 5 famt et hälft quarter Cerevif. Antifcorb.

Demo. Tpeos famma medicameater. Han
^ had€
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hade dereftcr 7 opningar, och urinerade 3
ftop . Nu

minfkades Scrotum anlenligen. Emot natten tog

han Pilulx purg. foetid. och Aloetic. blandiide.

Den II. Brukde famma medicamenter. Ha-
de 4 fedes och en kanna urin. Han mådde i

dag få väl 5 at han gick uppe.

' Den I z. Samma medel, med lika god verkan.

Dem 3. Pillerna ,brukades fåfom forr, i quar-
ter Cerevif. Antifcorb.

3
puiv. Sal. cum Kinkina,

jnen allenail i opning och 3 quarcer urin

.

Den 14. Brukades 2 lod Eng. falt, hvarcftor

han hade 1 1 opningar. Sedan fortfors med pulv.

SaL cum Kinkina, och i.quarter Cerevif. Anti-

fcorb. fä val fom den if. Dä han mådde val och
packadejfina faker i hop,at lemna fit rum åt en an-

nan fjukhnge.

Tilläggning^

* I. Hår var med Bukvattufot en ftark Lev-
cophlegmatia förbunden^ men Patjenten hade til-

råckeliga krafter, och gaf hopp om lyckelig

utgång.

z. Hans kropps befkaffenhet gaf anledning

til läkemedlet , fom i fynnerhet bcftod uti Eng,
falt, hvarafofver et fkålpund tagits af denna vat-

tufigtiga på mindre ån en månad. I början gofvos

Rhabarber-pulver med falt, at bereda kroppen,
fedan halp Engelfka faltet med lofande och forde-

lande piller, och ibland med Senna »drycken 5

famt, nar det val ville gä, med Squilla-{)ulvret.

Cerevifia Antifcorbutica var i fynnerhet nyttig

for denna Patienten.

By 3. Af
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3. Af Kinkinabehofdes hår ej fulla 4 lod brii-**!

kas, och ej i lod at iliila Febern. Det ofriga bru-

Ilades at Itärka kroppen.

IK Berättelfen.
Timmerman • - 42 år gammal, hafver for

ct år fedan haft Hernia Scrotalis. Förledne Mi-
cheismålFa kände han fig kylig i 8. dagar, fä at

han mäile ligga då och dä, hvilket llannade ånte-

ligcn i Qiiartan-feber, i hvilken han efter andra

anfallet började fvålk ofver hela kroppen, forll

buken, fedan lår, ben, händerna, ögonen och
högra armen i fynnerhet. Efter fjerde \anfaHet

befokte honom Herr AfTefloren och Medic, Doft.

Elff, och gaf honom det forrnåmde Decoft.

Britann. och Squilla- pulvret, h varefter vatnec

började gä anfenligt i 14 dagar genom ftolgången

och urin.

Når han den 4 Dec. blef intagen i Lasaret-

tet , var bukeri något härd ånnu och fotlederna

fvulina.

Den f. Gafjag honom om quållen PilwAloet*

Den 6, 7 och 8, Brukades famma medel, J
dag hade han 6 tunna opningar och nog urine^

Den Nyttjades åfven famma medicamenter^

Buken var nu mycket mjukare, fötterna fmalare.

Han hade i dag fex opningar. Han drack ct hälft

ftop, och urinerade fem quarter.

Den 10. Af fiimma medel fyra opningär.

f)en II, Ti, 13, 14, if. Tog han dageligen

Pillerna med få god nytta, at fvullnaden aldeles

for-
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fSrfvann , och Patienten tog (it affked ifrån La-
zarettet den 16,

Tilläggning.

Denna vattenfot hade fm början af vaOcor-»

nas llemacktighet och feghet, hvad-^n Qj^iar-

tan-febein^fomdcn tiden gralTerade. Når Febern
ej'var tilräckelig at fortunna och fordela det fega^

llannade det vattcnaktiga utom circulations-vå-

gen> utfpånde kårilen, och fororfakade IvuUnad.

Hår var ingen Ikada pä inelfvorna : vattnet lått at

bringa til afgäng genom Squilla-piilvret 5 då tilli-

ka Deco6tum Rad. Britanniciae underhäller opning
och ftårk^r, famt ftär emot r5ta. Radix Rumi-
cis^fom forlt blifvit i America funnen vara god e-

mot benfår, år nårmaflc flågtinge til var Britan-

nica, hvilken genom Herr Aixhiater LiNNiEUs
kommit i bruk hos ofs emot Cachexie och gamla
benfär, och varit hos de gamla fä berömd emot
Skorbjugg, Denna gängen gjorde hon tilfylleft

at håfva Quartan-febern fom annars plågar vara
fa envis 5 och behofva en myckenhet Kinkina.

UNDmSöKNING
Om orfaken , hvärfbre vattnet i Atlmitijka

hafvet altid flråniai- in uti medelhafvet^

genom Sundet vid Gibraltar,

IngifvcÄ af

CalTclOca Geheime-Rådet, HerrWAiTZ.
I.

e fjoflirande intyga enhälligt, at genom
Sundet vid Gibraltar, emellan Cap-Tra-

falgar
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faigar och Spartel, altid ar et ftarkt vattu-drag
eller en llrotn, Tom går utur det Atlantiflka hafvet
eller Spanfka-Sjon, in uti Medel-hafvct. Denne
ftronij fom dock icke altid är lika llark, kännes
ånnu ZQ Ängelfka mil ifrån Sundet ^ in uti Medel-
hafvet„ eller vid Malaga kuften. Somlige päfla ,

at ftromen år kånbar alt til Garp-Gaeta, fom år 70
Angelika mil ifrån Sundet.

§. 1. At fä år, beftyrkcs af den Gharta of^

ver bemålte Sund, fom finnes uti den Franfka Sjo-

Atlas, hvilken D' Ablancourt utgaf, är 17OG.

Der fåges, at ftromen fom tränger lig in i Me-
del-hafvet, år midt uti Sundet få beftåndig, at

ej en gäng Ebb och Flod der uti gor nä^ot uppe-

håll, mycket mindre at han någonfin går tilbaka :

Men at vattnet likväl vid bagge Stränderna flyter

tvånne gängor i dygnet fram, och tvånne tilbaka,

enligt Ebb och Flods lagar. Samma Gharta år få

mycket mera pålitelig , fom hon pä Konungens i

Portugal befallning, fkal vara författad, efter no-

gafte underfokningar, af forflirna Ingcnieurer och
Sjo-män.

§, 3. Vidare förtäljer Hudson {PbiL Träns.

jSf .) at midt i Sundet, fom år vid pafs f An-
gelflva mil bredt, går ftromen inåt Medclhafvet
med fädan häftighet , at den på en tima löper två

rally och at ftromen år få djup, at man med alla

de tåg, fom på et krigs-fkep kunnat anftaffas, ej

hunnit bottnen.

§, 4. Alt detta ftyrkes ock af en annan beråt-

telfe {Phii Träns, yibridg. Tom. ILfag. z88.) hva-
reft tillågges , at ftromen hjelper de fcglande fort

ia åt Mödelhafvet, faft och vinden vore emot, al-

lenaft



lenaft den ej år mycket ftark. En namnkunnig
Amiral har ock, for några år fedan^ genom cgea

forfapenhet, forlagt de inkaft , fom blifvit gjorde

häremot; men har ock der jåmte funnit , at faft

ån det ofre vattnet, midt uti Sundet, altid ftro-

marinät Medelhafvet, gar det likväl pä djupet

tvårt deremot, utur Mcdel-hafvet til det Ätlan-

tifka.

§. f . Emedan nu Medel-hafvet ej har något an-

nat fjmligt utlopp , ån genom detta Sund, och
vattnet der, i Hållet for at rinna ut, finnes beftån-

digt flyta in> fä hafva dc Natur-kimnige varit

brydde, huru detta flculle förklaras: Antingen
Medel-hafvet eger nägot ofynligt utlopp , eller

ock, om nägon förborgad Naturens verkan afFo-

rer de myckna i Medel-hafvet tilflytande vattnen

.

§. 6, D:r KuHN har i fynnerhet forfvarat den
förra meningen, och velat vifa (vom Urfprung det

^ueilen^pag. 178.) at Medel-hafvet har några Un-
der-jordifka fvalg, gångar eller Canaler, genom
hvilka dc ofverflodiga vattnen otormärict uttappas^

Men denne mening förlägger fig Ijelf. Ty vatt-r

net kunde ej flyta genom Sundet utur ftora haf-

vet in i Medel-hafvet , med fådan häftighet, foni

berättat år, om icke vatncn uti det förra ftode

verkeHgen högre , ån uti det Uenare. Läge bäg-
ge hafven lika högt, och deras vatten hade enahan-
da fpecifik tyngd, fä kunde ej gifvas Ikål, hvar-
fore icke ftråmen gar få mycket ut fom in genom
Sundet. Men emedan det Händigt flyter in 5 fä

mätte., efter Hydrottatifka lagarna, det Atlanti-
fka hafvet ligga högre, ån det Medel låndflva, Lig-
ger det högre , få fynas gck alla de ofriga delar at

det
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det ftora vcrldenes haf, forx) hånga tilhopa med
det Atlantifka, åfven bora vara hogre: foljaktcli-

gen kanutur det Medel-låndfta hafvet intet vatten
ucrinna til de andra omliggande hafven, genera
Undcrjordifka gängar 5 om än fådane vore tiij u-
tan vattnet IkuUe genom famma gängar fnararc

dragas in i Mcdel-hafvet ^ an ut, til des det med
de kringliggande hafven kommit i jämnvigt.

§. 7. Emedan likväl icke allcnaft det Atlan-

tifka hafvet^ utan ock en myckenhet ftora Floder
vcrkeiigen fälla in i Medel-hafvec, livar til kom-
ma rägn och dagg , fom äfven oka des vatten, men
deremot genom underjordilka gängar intet vatten

kan utkomma ; f ä mäfte Naturen bruka något an-

nat medel at atFora dem : ^erfore hafva någre fallit

pä den tankan, at blotta utdunftningen Vore der

til tilråckclig. Denne mening har {orcfallit

mangom fä mycket fännolikare, fom Mariotte,
och efter honom flere Ledamöter af Kongl. Kran-

fka Vetenfkaps Academien, genom flitiga ron,

anftälde 1688 och de följande aren, hafva bevift,

at alt rägn, fno och dagg, fom ärligen faller om-
kring Paris, gora tillamman få mycket vatten, at

marken fkuUe derat betåckas til vid pafs ig eller

zo tums hogd; men at der emot utdunitningen

ärligen minikar vatten-hogden til 30 eller tum.

§, 8. Lät vara, at det årligen nedfallande råg-

net pä Medel-hafvet hade til des utdunllning fam-

ma proportio^n, fom vid Paris > fä fkulle utdunft-

ningen ärligen taga 10 eller \z tum mera vatt<=^n

bart, ån rägn och dagg forer til. At årfätta

deffa 10 eller iz tums ärliga afgång pä Mc-
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del-bafvets vattu- hogdj åro de ifrån få mån-
ga Floder rundt omkring ftundeligen inflytan-

de vattnen, och de fom komma utur Spa,nfka {jon,

icke allenaft tilråckeligc, utan jag vii ock bevifa,

at en långt ihirkarc utdunrtning ej på långt når

forflår, at afbörda de tilflytande vattnen : hvar

af följer, at något annat utlopp for dem måfte fin-

nas. Jag vil medgifva, at Medel hafvet, for des

belägenhet under en varmare himmel, årligen ut-

dunnar ixtil 14 tum mer, ån vattnen omkring
Paris, fä at vattnets forminfkning genom utdun il-

ningen vore der årligen 24 tum ftarkare,ån årfått-

ningen genom rågn och fno-vatten.

§. p. Medel-hafvets långd år vid pals 1000
mil, fådana fom gå ly på en Latituds-grad. Des
bredd

,
tagen efter et ungefärligt medium

, gor
loolädana mil: Altfå kan des hela vidd åntao:as

i det nårmafte for loocoo Quadrat-mil. Derfore,

om alla Floder, fom atborda lina vatten i Medel-
hafvet, fkola förmå årfåtta vattnens årliga minfk-

^ning genom utdunftningen, bora de kunna fylla

en rymd af 100000 quadrat mil, til 24 tums hogd,
och det utan tilhjelp af råga-vattnet.

§. 10. Enligt Mariottes Ron och uträk-

ningar, utgjuter Seine-ftromen årligen få myc-
ket vatten , at det kunde fylla en rymd af föi
quadrat milars vidd til 11 tums hogd. Efter Ric-
cio Li ofvcHla^

(

G€ogrRef\LibAO,Cap, 7.) forer Po-
ftromen 16^ gangor mera vatten, än Seincrfoljakte-

ligen fkulle han pä et år kunna ofverfvåmma en
rymd af I4f86 quadrat mil, med 12 tums djupt
vatten, hvilket år en fjortonde-d^-l af alt det vat-

ten,-
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ten, fombehofves, ac årlåtta: Medcl-hafvets år-

liga afgång genom utdunftningen,

§. II. Om nu alla de ofriga ftromar, fom fal-

la in i Medel-hafvet, tilfammans ej gofvo mer
. vatten 5 än 1 4 Po - ftromar 5 vore utdunilningen

der igenom rikeligen årlatt, MenRiccioiii räk-

nar Nil-llromen enfam for 70 gangor vatfen-rika*

re ån Po : derfore kan Nil-ftromen allena gifva f
gängor mera vatten ifrän fig ^ än fom behofdes at

arfåtcautdunftningen. Låt vara^at PkIccioli räknat

ftromarnas tilforfeiaf vatten dubbelt llorre än han
bordt hvilketSELiDEAubevift^ få far ändock Me-
deMiafvet af honom mera vatten, ån genom den
antagna ftarka utdunltning ärligen kan förtäras.

§. 11. Lät bredden af Sundet vid Gibraltar

\ vara allenaft en fadan mil, hvar af Zf ga på eu
grad, och vattnets häftighet en fådan mil på ti-

men. I Hållet for et botten-loft djup (§. 5.) viijc vi

allenaft antaga det for 200 tot. Då fkulle Medelhaf-
vet årligen genom Sundet emottagacn vatten- malTa

af 37Z 3000 quadrat mils balis och 2.4 tums hopd,
och borde deraf ärligen ftiga til 74- fots ftorre

hogd. Dock emedan ftromcns häftighet ej altid,,

är lika ftark , och vattnet allenaft midt i Sundet
beftåndigt drager in i Medel-hafvet, men vid

ftrånderna rättar iig efter Ebb och Flod (§. 2,),

foljakteligen åtminftone vifta tider löper uturfam-

rqa haf, brede vid och emot den medierfta ftro-

men,; emedan vi ock längre fram Ikole vifa, at

den ingående ftromen ej är mycket djup, utan at

vattnet på djupet går tvärt emot. det ofverfta vatt-

net och utur Medel-hafvet in i det Atlantifka^

få bore vi, for defla omftåndighetcr, flå anfcnligt



af den förra uträkningen på myckenheten af vat-

ten^ fom inkommer genom Sundet: men tyckas

likväl med fåkerher kunna taga for afgjordt, at

alt det vatten Medelhafvet ärljgen far genom Sun«

det och af Nil-ftromen^ fJvuUe oka de§ hogd åt-

minftone til zo fot.

§. 15, Lägger man hårtil de ftora ftromarna

Donau 5
Dnifter, Dniper, Don och flera 5 fom

afborda deras vatten i Svarta Hafvet5 0ch der ifrån,

genom Propontidem vid Conftantinopel, uti Me*
delhafvet 5 famt den myckenhet af llorre och min^
dre flromar och ålfver^ fom ifrån alla fidor falla

genad in i Medelhafvet j få lårer ingen kunna ne^

ka, at ju vattnets hogd i Medelhafvet fkiiUe af

få många och ftarka fammanflcott^ inom ct år fti»

ga til 5Q fot, i det ringalte.

§, 14, At en (ä flor mångd af vatten fkulle

gå bärt uti idel dunftcr, fynes helt otroligt > eme-
dan i den håndcUen Medel- hafvets utdunflning

vore Zf gångor ftarkare, ån vatnens omkring Pa-

ris, hvarcll ej år mycket kallare Climat. En fjo.

af til 40 fots djup, om han ån icke hade något
tillopp , Ikulle tormodeligen ej under fjelfva Dag-
jämnings linien hinna uttorkas på et år^ Icke de-

llo mindre har den berömde Herr Buffon nyli*

gen velat forfvara den fatfen, och uti des Hi^oire

Naturelk^ XI Articelen af Des Theorie om haf-

vet, utlåtit lig i följande ord: '^tout eela prouve

^

qtie r evaporation juffii pour enle^oer une quarttté (f eau

tres confiderahle^ct eft a caufe de cettegrande evapcra^

tton^ qui fe fait fur la Medittrranle ^
que f eau de V

Ocean coule conttnuellement^ pour arrtver par le De-*

troit de Gibraltar^ etc. En få vitter morfägares
Q mya-
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myndighet nödgar mig, at närmare flcårfkada ut-
dunftningens forhållande i Medelhafvet.

§. 14. Af Medelhafvctsr vatten tilvårkas falt

genom naturlig utdunftning, på det fåttet, at

vattnet inflåppes uti jåmna och platta Dammar
eller Refervoirer, Ilat det, efter Walghs be-
fkrifning, flår i~ tum högt. Detta vatten låter

man genom fol-vårman evaporera, til des det flåp-

per fit falt, hvilket plågar fte inom 14 timar på
den varmalte års-tiden, och då det i medlcrtid ej

rågnat.

if. D:r HoFFiviAN {Saltsverks Befchreib,)
berättar, at et flvålpund af Medelhafvets vatten

innehåller z lod falt. Men faltvatten fäller ej fit

falt, enligt mina egna otta uprcpade forfok, forr

ån vattnet fä mycket utdunftat, at blanningen bq-
ftår af f lod falf^och allenaft 13 lod fott vatten 5

derfore målleutdunftningen vid Medelhafvets ku-
fter, på varmafte årstiden, inom24timar, af

hvart (kälpund laltvatten, fom inneflutes uti en af

*de omnämnda grunda dammar, (ty päilorre djup

går utdunftningen ej fä fort) forfkingra och bart-

taga lod vatten, hvilket gor vid 4 af de

tuni, fom vattnets djup var i början. Akfå vore

utdunftningen i^- tum om dygnet. Ville man med-
gifva, at de i \ tum vatten aideles uttorkades på et

dygn , och qvarlemnade faltet helt cårt , men at

faltet gor -3'^ af vattnets maffa, då blefve dageli-

ga utdunftningen i-|-|tum, och den ärliga 44
fot, om det hela året vore lika varmt, och aldrig

något rägn folie. Men emedan på, et år allenaft

några månader åro få värme, och få dagar utan

ragnv hvaremot det fomliga årstider nåftan be-

ftån-



Jän* Feb. Mait. 35*

fbåndigt rågnar vid Medelhafvet, och utdunflnin-

gen är mindre ^ få gar det ej an, at tillägga Me-
delhafvet 44 fots utdunftning om året > hålll Le -

MERY {Cours de Chemie) ficritver, at vid Rochel-

le af 6 tums djupt hafs-vattci^^ knapt få mycket
bärtdunftar på 14 dagar i den båfta årstiden 5 at

det kaa fälla iit falt.

§. lö. Hår af följer, at Naturen måtte hafva

gifvit Medel-hafvets vatten någon annan utväg,

än ide forenämda^ h vilken vi nu vilje upfoka. Mån-
ge hafva Ungt for detta foreftält fig, at i Sundet
vid Gibraltar kunde vattnet på djupet ftroma tvärt

emot det ofverfta vid vattu-brynet ^ och gå utur

Medelhafvet in i det Atlantifta, på famma tid,

fom det ofvan pä ilryker in. Denne mening tyc-

kes i forfta äfeendet ftrida eitiot Hydrollatikens

ia^ar, befynnerligen om vattnet i bägge hafven
hålles för lika falt och foljalueligen lika tungt: ty

vatnet kan då ej rinna annars ån ifrån et högre til et

lägre llalle, och måfte dä rinna ät famma led, bå-

de i vatten-brynet och på djupet. Buffon litar

fä mycket pa denna Hydroftatiflva grund-lats , at

han ej drager betänkande vid at fåga rent ut: Je
fais bien^ que quelques gens ont prétenäu

^
qu' il y avoit

dans le détroit de Gibraltar un dofjble courant ^ r un
fuperieur^ qui portoit eau de /' Océan dans la MédU
terranée^ & I' autre infeneur^ dont T ejfet ^ dtfent^tU

^

eft contrciire. Mais cette opinion efl evidemment faujfe

contraire aux Loix de P Hydroflatique, On a dit de

méme^ que dans piufieurs autres end/oits il y avoit de ces

courans mferieurs ^ dont la direSiion etöit oppofée ä celle

du courant fuperteur ^ comme dans fe BosDhore^ dans

le äéroit de Sund ^c. 6? le Comte MarfJli rapporte

C z mé'-
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méme des experiences
^ qui ont éié faites daus k Bos*

phore^ £5? qui prouvent ce fait\ mais il y a grande ap^

parenee
^
que les experiences ont été mal faites ^ puisque

lächoje eft impojjible
^ qti elle repugne ä toutes les'

notions que V on a fur le movcmeni des eaux^

§. 17. Jag tilftar gerna^ at Hydroftati{]va la-

garna, hvilka jag hvllkomligen gillar, och dem
jag f)elf mig åberopat (§. 6, ) tyckas gora en o-

uplollig fvärighet emot dé; dubbla llrömarna, och
at jag derfore hålft fkullc bifalla den förra menin-

gen om utdunftningen , fa franit icke den hade et

ännu fvårare inkall at ofvervinna.

§. 18. ilUeNaturkminige, och de fom hafva

gora med Salt-fjuderier, vetanogfamr, at genom
utdunltning går all&nail det fota vattnet bart, men
fältet lemnas q var. All falt-tiivårkning, bade vid

Medelhatvet (§. if. ) och annorftädes, grundar
fig på den fatfen. Fordenfkul, om alt det vatten,

fbm intränger fig i Medelhafvet ärligen
,
upginge

i dunfter, llaiUe det likväl lemna efter fig alt iit

falt, och hela Medelhafvet långt for detta hafva

blifvit uptyldt med falt och förvandlat uti en h^rd

falt-grufva^ ty både de vatten, fem inkommd u-

tur Spanfka fjon genom Sundet, och utur fvarta

Hafvet genom Bofphorus Thracicus, åro mycket
falte. Medelhafvets vatten beftä til en fextonde

del af rent falt 7 §. i f .) : om dä en malHi af famma
vatten, hvars bafis ar hela Medelhafvets vidd,

och h vars hogd vore allenall 24 fot, årligen förtär-

des uti rok och dunftcr, utan at något tält-vatten

någorllådes eljeft kunde flippa ut, men deremot

Händigt nytt och lik^ fait-haltigt vatten inkom-

,

mes
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ine } få (kulle deraf ärligen genereras en falt-mas-

fa, af lika vidd med hafvet Tamt af fots hogd^

oackcadt man ville fipponera, at faltet ej intager

florre rum, ån — ^J^^c>t vattnet. Men emedan,

efter anftälda forfok , et fkälpund falt vatten inta-

ger allenaft tre gångor ftorre rymd , ån faltet fom
der uti innehålles, fedan det blifvit utur vattnet

fält och torkat^ fa år klart, at genom det lotavat-

nets utduniining fkulie hvart år ofver hela Me-
delhafvet qvarlemnas et hvarf ften-falt af ö tums
h6gd , hviika årliga fex tum, pä yoo ar Ikulle gö-

ra zfo fot. Nu år Medelhatvet, enligt Gref
Marsillis underfokningar, ej pä mänga Hållen

rått djupt, utan medelmåttiga djupet kan vara un-

gefärligen och i det hogfta ifo ft)t : derfore Ikul-

le hela det hafvet, inom foo år hafva blifvit up-
fyldt med ften-lalt, få framt de myckna fig in-

trängande filta vattnen ej åter haft nägot utlopp,

utan der qvarlemnat alt Iit falt. Men Medel-låiid-

fka hatvet har pä flera tufende år, fedan Det blef

bekant, ej blifvit upfyldt med falt, ej eller haf-

va des vatten, få mycket vitterligt år, blifvit

faltare: derfore är onekeligt, at alla dés tilflytan-

de vatten ej blott fordunfta, utan verkeligen med
fit innehafvande falt någorftädes utflyta.

§. ip. Vi tå derfore icke få flått forkafta me-
ningen, om de dubbla ftromarna i Sundet, utan
bore forft fe til, om de i fjelfva verket der åro>

och fedan foka at forlik^a det genom flcål och for-

ferenhet fundna ftromarnas forhållande, med Hy^
drollatifka Lagarna.

§/zo. Utom detvittnes-mål vi anfordt i §.4. be-

rättas ock uti det (§. 3.) anförda ftåUet af -^Philof.

C ) Träns-

/
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Trafisaftionernä, at et Hollenfkt Fartyg, ar 1711^
blifvit Ikutir i fank af et Franlfct krigs-lkep^ midt
i Gibraltarfka Sundet emellan Tariffa och Tanger,
men at itycken af detta funknaFartyg, tillika med
några Tunnor, och andre dertil horande lofa (åker

,

några dagar derefter , upfiutit tyra Ängelfka mil

längre til Wefter eller närmare Spanfkafjon, Om
Itrömen pa diiipet äfven Ibm i brynet, ginge ifrån

V/ efter til öfter, fä hade ej Fartyget och kåri-

len kunnat flyta mot ftromen högre up, utan bordt
följa med til Medelhafvctv

§. zi. At man ej med de lång fta tog kunnat
finna bottnen i Sundet (§. 3.) 5 bevifericke, at

der verkeligen är^fä llort djup, hvilket uti et få

fmalt Sund fyhes otroligt 5 utan det tyckes kunna
förklaras genom tvanne ftarka mot hvarannaa gå-

ende ftromar, fom flagit bugt på linorna och ej

tiliätit dem at ga lod-rätt ned. Atfäfker, har

Gref Marsilli f]elf noga obfervcrat i SunJet
vid Conftantinopel, hvareft fvärta Hafvet nar fit

Utlopp. . Dä han midt i llromen velat mata djupot,

har faoret, med des påhängda lod, forft: något

folgt med den ofra ftromen til Söder, men då det

mera ncdftäpptes, blefhan varfe, at nederfta de-

len af fnoret vände om och drog fig ifrån Söder til

Norr* Han berättar (yW. Erud. Tom. 1, Supphm.

f^zoi) at Turkilke fifkare förfäkrat Honom, at

det alla årstider få Iker. GrefMaäsilli har fam-

ma dag hmnit, at det ofra vattnets, fpecifika tyngd
förhöll lig til det vattnets tyngd, fom hämtades

ifrån ftorre djup, fom 6z til jz.

§. 22. Dylika anmärkningar åro gjorde i Ö-

refund (P/^^A frans^ Jbrigd, Tom, 2, pag. 288 )• ÄUr,



gelike Sjöman hafva der farit uti en bat midt i

llarkafte ftrom-draget, och funnit at båten folg-

de med fltromen: men når de med et tåg nedfånk-

ic et åmbare, med en Canon-kula uti, ftannadt^

bären forft uti fin fart med ftromen, men började

fedan , då åmbaret djupare nedflåpptes , at aldeles

gä mot itromen. De funno, at den ofre ftromen

ej var mer ån 4 eller f famnar djup 3 men ju dju-

pare ämbarct nedflåpptes , defto ftarkare har den
nedre itromen dragit emot denofrav fädana dub^
b-la och mot hvarandra gående ftromar flvola åfven

vara mårkte uti Canaien , emellan Frankrike och
Ängland,

§. a 3. Defle anförde fkål och Ron go;-a otvif-

"velaktigt, at dubbla, mot och under hvar annan

gående llromar verkcligen finnas. Fordenfkul mä-
Ite Phyfilka orfaker gifvas, fom åitadkomma en ^

iådan verkan, hvilkas utforfkandc nu fkal blif\^a

mitt goromäl.

§. 24. Vi hafve redan fagt> 1:0 at Medclhaf-
vets vatten innehålla mycket falt, ( §. 15.) 2l:o at

fatnma haf, for des belägenhet uti et varmt Cli-

mat, ftarkt utdunftar (§.if .) 3:0 At vid utdunft-

ningen faltet ej gor följe, utan lemnas qvar, (§. 18.)

4:0. At faltet år nåftan tre gångor tyngre, under
lika rymd, ån vattnet (§.i8t) f'o A t falt-vattnet

genom utdunftning få kan minflcas, at 18 lod vat-

ten innehålla f lod falt, hvilket vatten dä får en
anfenlig tilokning pä finfpecifika tyngd. Jag har
getiom egna forfok funnit, at falt-vattnets tyngd
okas til en femte-del, forr ån faltet Cryilalliferas

derutur.
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§ zf. FordenOcui, när en myckenhet falt vat*

ten beftmdigt tränger iig in i madelhafvet, famt
dertiienftordelfordunllaroch quarlemnar fit falt;

fäblirdet äterllåeride ak faltare och faltare, foljak-^
'

téiigtrn tyngre. Om dä båggehafven^det Atlanti-

(kz och Medel-låndlKa^ ftode lika högt, kunde de
likval icke vara i järonvigt., utan det Medel-lånd^
fka hafvetb tyngre vatten Ikulle tringa undan fi

g

det Atlantiikas lättare, och börja iHåda ut genom
Sundet^ til des bägge hafven råkat i jåmnvigt^
och dä blefve det Medel-låndfka nådvåndigt lå-^

gre. Så fnart det blir lägre ^ kunna vattnen i^ Af-
lantilka hafvec 5 fom Ilar högre, ej annat ^ ån rin-

na in genom Sundet ofvan pä den ftromenjfomgär
ilt^ och utbreda fig öiver Mcdclha^v^et , hvaraf

des tyngd ännu mer forokes, fom nödgar det fal-

ta och tunga Medelhafs vattnet at foka fig utlopp

i.Sundet vid bottnen^ under och emot den infl-6-

<iand© ofra ftromen. Pä detta fättct tyckas de

dubbla ftrömarna upkomrna och ouphorligen un-

derhällas : det iatrare Atlantifka vattnet, rinner in^

blir genom utdunftningen ialtare och tyngre ^

fånker fig til bottacn,och dermed fin okade tyngd
undantrcinger de xuan fore iläende. lättare vatrnen,

ilimt gör hg fäledes der et naturligt utlopp,

§. 2(5. Ville nägon tvifla om denna Hydro-
ftatilka ianningens vifshet^ han läte gora en liten

afläng lada 5 afdelt med en balk uti ,tvänne delar-

Pä baiken lemnas en fmal opning^ ofvan ifrän alt

ned til bottnen^ hvilken opning med et flvuf-iock

kan tiltappas. Sedan fyiles den ma afdelningen

med vatten
-j den andra med olja, fä at våtfkorna

ila lika högt. Dragés fkuf4ocket for opmngeti
" halligt



I7jry- Jan. Fek Marfc 41

jfiaftigt få far man fr, at vattnet, fom ar tyn-

gre ån oljan, går genom öppningen vid bottnen

in i 01je-lj.dan> men oljrai dereniot, flyter tilli-

fea och pafamma tid, vid ofra brynet, in i vat-

tu-ladan, och breder fig ut ofver vattnet. Hår
kan invändas, at oljan icke blandar fi;^ med vat-

ten, och mäfte faledes altid flå ofvanpa, når och
hvareft hon rakar det fenare > men det famma til-

drager fig ock med tvånne flags vatten, hvaraf

det ena år färgadt fvart,och anfenligen mera falt-

aktigt ån det andra. Om kårilen, hvar uti defTst

forfok göras, åro af glas, kan man få mycket ty-

deligare fe prof af tvånne mot och under hvaran*

dra löpande ftromar.

§. 17. Luftens forhållande i dylika om ftSn-

djgheter kan med et ånnu lättare ron uttorflvas.

Uti tvännc vånings-rum, med dörr emellan , up-
värnies iufteil i det ena, hvaraf han utfpännes och
blifver lättare: detta rum foreftäller Atlantifka

hafvet. Det andra rummet, fom är kallt, har tyn-

gre luft, och foreftäller Mcdel-hafvet. Når dör-

ren oppms, fom år Sundet emellan dclTa haf, och
Ct ljus rtålles vid troflvclen i dörren, et annat hålles

vid ofra dorr-pällen ^ blir man ftrax af ljus-lagar-

na varfe,^ at den kalla luften går nedre vid troike-

len utur det kalla rummet in i det varma, pä fmi-

jna tid, ioai den varma luften högre up i dörren in-

tränger fig utur den varma kammaren in uti den
kallare. Den varma luften, fom gått ut, blir fnart

kalh, men vårmen bibehäiles längre genom eld*-

ning i det varma rummet : deraf underhålles luf-

ten, lika fom i en behändig fcirculation^ utur det

varma rummet, genom 0v<\ delen af dörren, in-

C f uti
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nu det kalk 3 och fedan åter derifi^ln, nårmåré
tråftclen, in uti det varma igen, til des han uti

bägge kamrarna blifvit lika varm och foljakteli-

gen lika tung. ^

§. 28. Är en varm kammare på hvardera fi-»'

dan om et llort kallt rum 5 fä går det til på fam-

ma fått i bågge dörrarna, at den kallare luften går

in nedan til , under det den varma går ut ofverit

up i dörrarna. Detta förklarar hvad Gref Mar-
siLLi berättar (§. zi.) om llromarnai Sundet vid

Gonftantinopel, hvareft det falta Medelhafvets
vatten vid bottnen rinner in i Svarta hafvet, der

npfpädes med fotare, af de mänga in&llande Ho-
ra itromar, och fedan äter flyter ut genom famma
Sund, ofvan på det falta vattnet , ui i Medelhaf-
vet igen, aldeles på lika fått, fom det flker i Sun-
det vid Gibraltar. Stromarna åro vid Conftan-^

tinopel ftarkare än vid Gibraltar, for den orfaken,

at (kilnaden pä de in och utgående vattnens fälta

år ftörre pä det förra ån på det fenare ftållet: ty

der hnn Marsit.lt, at vattnets tyngd på djupet

förhöll fig til det ofverltas, fåfomyz til6z : men i

Spanika Sundet är ej fkillnaden fä märkelig.

' §. 29. Emot denna Theorie kan med mycken
fannoiikhet invandas, at det Arlantilka hafvet lig-

ger i famma Climat lom det Medel-låndfka^ at, i

följe deraf
, utdunilningen mätte vara lika Itark

,

och vatnen lika tunge, befynnerligen om det ta-

ges i ofvervågande , at Medelha£vet tager emot
en myckenher fott vatten , af de många der infal-

lande llromar. Men der på fvaras, at hafs- vatt-

nen vid bägge Polerna hafva, fom bekant år, min-

dre fälta, ån närmare iEquator: at en Händig ftrom
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drager defla fotare Pol- vatnen riLEquator: at några

Hora Älfver, fålom Guadiana och Guadalqvivir, vid

bägge kullerna falia med fott vatten in i Spanfka
fjon, llraxt utan fore Sundet: at en dagelig och
häftig Ebb och Flod beltåndigt uprorer och blan-

dar defla vatten fins emellan, ifrån botten up til

bryner^ Deraf år lått at iluta, det vattnen i At^
lantifka hafvet ej kunna vara få falta, fom i Medel-
hafvet, hvareit de genom uidunftningen biifva o-

uphorligen faltare och tyngre.

§. 30* Hvad den nyfs nämnda ftromen angår,

ifrån Polerna til Linien, fä intyga de fjo-farande

nogfamt om des verkelighet. Dc fegla altid for*

tare ifrån Polerna til Linien, ån tvärt om (Ric-
<?ioLi Geogr, Ref. Lih. X Cap. 3.) och de fe, alla

ar, flora Is-berg drifva ilrån Norr til Söder. At*
fkilliga *orfaker kunna bidraga til denna ftrom,

och det kan vifas, at de vatten han medbringar,
ej kunna hålla mycket falt. Når vattnet fryfer

til is , blir det lättare , och flyter ofvanpä.
, Når

Is blir af falt vatten ^ går foga {Ax. in i I fen. Jag
har genom mångfaldiga forfok funnit , at is på tvä*

lodigt falt vatten, innehåller knapt ^ lodigt vat-

ten: at is af en fex-lodig falt-foola, gifver, fedan

den blifvit fmält, ej mer ån et tvålödigt vatten,

och fä vidare i proportion. Vid fomiiga Salt-lju-

derier nyttjas kölden, ar gora Soolan ilarkarc t dé
låta vattnet lorll fryfa til is, fom tages bart, hvar-

igcnom en Hor del af fota vattnet frånlkiljes , och
det ofverblefna blir faltare, dä både tid och brän-
de befpares, fom eljeil fkuUe åtgå til fjudningen.

Mi^ år nog, om det medgifves, at is-vattnet ej

år fa falt, fom det vatten, hvarpå han frufit : at

ifen flyter högre och lättare, pä falt ^ ån pä fott

vat"*
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vatten : at is vatncc vid Paleim flyier ofvanpå det

falta, och fig ej låtteligen dcrmed förblandar.

Jag har torfokt^ at fmåit is-vatrcn uti et kärii he-

la langa tiden flutit oivanpä (iiit-vatten, fafom
ct fett, och var fedan, då det Hilta aftappades,

ånnu nåftan lika fott, fom det kom utur ifen.

§. ^ i. Emedan altfä ifen flyter lättare pa falt-

f]P-vatten ån pä lott, fä år (amma is fä mycket
fkickeligare at cmottaga och upbara en mycken-
jhet fno^ rågn och dunfter, fom vinter-tiden der-

pä falla. När vind och vågor koDima dertil 5 fom
fkjuta den ena is-flingan ofvanpä den andra, år ej

imderligt, at flora is-berg upkorama, fom efter

RicciOLi berättelfe
^ (

Geop;\ Ref. Lib, X, c, 3, )

hälla några hundrade Italienfka mil i längden, och
åro nägra hundrade tot höga, fåmt gä, kah händii,

afven fä djupt under vattu-brynet. Når defle

•faiålta, blir en myckenhet fott vatten deraf, fom
blandar lig med detfalta, utan flyter ofvanpä.

Til Polerna kan det ej komma, emedan der år

ånnu mera is och fott vatten: derfore foker det fä

mycket hållre flt aflopp ät Söder, fom vattnet der

år faltarc och altfa lägre.

§. 31. Kommer ofs nu der jämte i hug, nt

utduftningen uti de varmare fydligare Cliraater år

Itarkare, ån närmare Polerna, iä ar det, lika fom
cm en myckenhet fott vatten der bellåndigt af-

håmtades, hvaraf det ofriga blir ialtare ,
fjunker

och utbreder fig vid botten, famt gor hafvet lä-

gre. Is-vattnen ihän de Nordligare och högre

hafvéu fä dä fritt utryme : at vid vattu-brynet fal-

la in i de Södra bafvcn , tii at årfåtta deras afgäng

genom
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genom iitdundningen : Det falta botten- vattnet

tryckes af det påkomna fota, och mälle undan,

men möter pä fodra fidan et ånnu falt^re vatten,

derfore mafte det fcrnåmligafl: taga fin kofa Norr-

ut ^ hvilken kofa likväl af bottnens be^kafFenhet,

fafta lands och oars bellgcnher-^ fölens Ilorre och

mindre hogd pä atfkilliga ars-tider, m. m. lärcr

vara mångahanda förändringar underkaftad. Man-
ne vi icke hår igenfinne orfaken til de fläfla ftrpm-

dr4g, fom f]5-folket berättar fig hafva forfpordt

på djupet ,
gående emot den öfverfta Itromen?

Det vore til onficande , at underfokning kunde Ike

pä vattnens tyngd , uti deffa undre och ofre ftro-

mar. Jag haller for nödvändigt, at de uti den
undre åro tyngre, ty eljeft kunde de icke hallas

nedre, utan (kulle flyta up. Om nägra rikhaltiga

och flarka ialt-källor upfpringa vid hafs-bott-

nen, kunna de anfes for den andra orfaken til de
omtalt.a ftromar. Jng nekar icke, at ju Ebb och
Flod, lam.t vågornas vålfning kunna efter hand
blanda de laka och fota vattnen med hvar andra ^

.men vi hafvé^fedt (§. 50.) at det ej gar fä fort, at

man ju har anledning at tro, det öfre vattnet altid

år fotare, ån det djupare.

1. 33. Uti Svarta hafvet utgjuta fig långt fle-

ra och yattu-rikare ftromar, ån uti det Medel-
ländflva : och emedan det år 7 eller g gängor min*
dre , bärt-dunftar ej fä ftor myckenhet af det för-

ra, fom af det fenarc. Deraf följer, at vattnet i

Svarta hafvet ej kan vara fä laltocii fä tungt, fom
i Medelhafvet. Det mafte derfore ttä högre och
rinna ut genom Bofphorus , men likafult ej kun-
na hindra det falta Medcihafvtts vattnet > at pä

dju-
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djupet famt under och emot det förra, trånga fig

in i Svarta hafvct. Detta år orlaken, hvartore

vattnet i Svarta hafvet är lalt^ ty eljeft flculle det
af de mänga ^infallande Itora ftromar fnart up-
fpådas och blifva fott.

§. 34. Ännu återftar at förklara, hvarfore ftro-

men vid bagge llrändernM i Sundet vid Gibraltar^

ej altid går in är Medelliafvet, fåfom midt i Sun-
det, utan der rattar fig efter Ebb och Flod, famt
foljakteligen gar tvänne gånger i dygnet tilbaka,

fäfom vi uti (§.i/) hafve berättat* De fjo-fx^

rande, fom årna fig urur Medelhafvet
, piaga ak-

ta på tiden, nar llromen fliller ut, och hälla fig ge-

menligen vid Africanfka llranden, dels en^^dan de
der lopa mindre fara for grund och klippor, dels

ock, emedan Ebb och Flod der är mycket itarku-

re, än vid Spanlka kuften. Dcfia fido - ftronar
vifa mogeligheten , at uti en och famma vatcen-

Canal, åtlkilliga ftromar kunna gä brcde Vid, un-

der och emot hvar andra.

.4. 3f. När tvånne vattu-droppar räka hvar an-

nan, lopa de tilfamman och förena fig , i kraft af

Attractions och Cohi^fions Lagarna. Ar den ena

droppen raärkeligen ftorrc och lladd i rorcife, få

drager han den mindre med fig- En ftrom är ej

annat, ån en myckenhet fammanhängande och i

rorelfe ftaddc droppar: Fordenfkul drager han med
fig något af vattnet, fom han på fidorna rorer.

Följande experiment ofverrygar ofs dcrom. På

et kårii gores et litet häl i bottnen, hvar uti in-

fåttes et iholigt ror i fädan llållning, at dä vatten

genom .tryckning fprutar.in genom röret , faller



1755- J^'^- MarL 47

det C) tilbaka i kårilet, utan käftar fig ut ofver

den ena brädden. Medan vattnet fåledes fprut-.ir,

ingjutes annat vätten ftändigt i kårilet , lä at det

ftär litet ofver mynningen af röret: dä forer den

fpringande vattu-fträlcn altid något vatten ytur

kårilet med fig, fäat kårilet ej blir fullare, oack-

tadt nytt vatten uti en vifs proportion beftåndigt

deruti ingjutes.

§. 36. Vid en underfals qvarn och dä luckati

öppnas pä en Slufs, fer man, huru fnållt en ftrom

midtuti framrinneri men man blir ock altid var-

fe, at en del af vattnet på fidorna flyter tilbaka och
görvirflar: fe Tab. I, Fig. I. Stromens häftighet

är ftorft emellan E.E. och rofvar vattnet der ftar-

kaft med lig, hvaraf det blir lägre eller lika fom
cn urhälkning, efter D, D, dit vattnet ifrån fidor-

na F5K, fliUer in och ftrax fortdrifves af ftromen,

fä at jåmvål vid hornen F^F, bUr mindre vatten,

ån vid I5 1, (Imit der mindre, ån vid H, H, och fa

vidare. Är nu vattnet lägre omkring F, F, fä

år jämnvigten hafven, til hvars äterftållande nytt

vatten altid fckcr fig dit. Ifrän D3D, kan det

cj komma, emedan ftromen der har ftarkafle far-

ten at en annan led> d^rfore drager det fig dit

vid bägge bräddarna H, H, I, I, Pä det fättet

upkommer och underhälles virfvelcn. Jag har

ofta fedt, at der vatnet faller ned utur en fl~upan-

de Qxiarn-iänna, har pä det undre vattnet, vid

E5E5 blifvit en grop, fom varit en fot; djup och
derutofver, i jämforelfe emot vatten-brynet pä
omfe fidor.

§. 37. Ju djupare ftromen gar, dcfto mera
Vatten rörer han, under och pä fidorna: och jiiftor-

rc
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re fart han fjelf hafvcr, deftp fortare forer han
ock fido-vattnet nxed figi emedan det dä af få

mycket flera forbirinnande droppar blifver vidrördt
och padrifvit^ Derfore år myckenheten af af iu
do- vattnet 5 fom en Itrom forer med fig, altid uti

ratione compofiita direfta af llrom-ädrens vidd el-

ler fupcrficies och af ftroni-ens häftighet, d. ä.. fä*

fom myckenheten af vidrorings-punårerna,

f 38. Uti hvar och en l}:rom4der5 hvars fall

år jåmnt och hvars kofirät, flyter vattnet midt
uti ådran fnäilarej^ ån vid yttra kanterna,

§, 39. Sci ofta ftrånderna af en ftrom boja fig

tilhopa genom uddar , och gora rännelen trangare,

fe Fig. 2. f/äller vattnet något up pä de trangafte

Hallen, ocH tär ftorre häftighet. Bakom uddarna,

plägar vattnet ftä ftiila, eller ätminftone rinna

langfimt. Nar nu vattu-adren med häftighet kom»
mer fraoj urur trängiel och rakar et fpakare vzi^

ten, forer hoii det med fig och gor lagt vatteii

nedan for udden. At ärfåtta briftcn, kan hiret

vatten komma ofvan itran med ftromen, eracdai)

udden ftar cmor, och det vatten fom fupper ige-*

nom trängilet, häftar iig utföre ända ratt fram!

derfore måfte fyllnaden komma nedan efter

,

brede vid och emot ftrom-foren, hvaraf upkom*
mer en virfvel, hvilken tager fin början antingen

vid en ny udde, hvareft vattnet updammes, eller

ock eljeft, der ftrom-adrens häftighet faktar fig

och en ftor del af det vattnet ftannar, fom ftrom -n

fläpat med fig ifrändeu ofre udden. D^rifrln gar

det tiibaka up emot ofra udden, längs vid landen,

och kan pa fadant fätt ga m inga gingor fiam och
tjlbakaj innan det fiipper ut, hviiket af utkaft ide
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fpänor och andra flytande åmnen nogfamt {kon-

jes. Når vi i anledning af denna forfarenhet vil-

]c gifva värt omdöme om virflar, fom i hat och

floder plåga förefalla, år onödigt at fly til under-

jordifKa fvalg , fom , efter gammal fägen j fkola

upfluka vattnet,

§. 40. Lampas det, fom hår ofvanfore anfordt

år, til Smidet vid Gibraltar, få hafve vi redan

anmärkt, at der åro många grmid ock klippor

(§. 54 famt at flromcn med mycken häftighet

tränger fig derigenom utur Atlantifka hafvet

(§.3). Chartornautvifa jåmvål,at vid bagge ftran-

derna åro många uddar. Derfore år icke under-

ligt, om på fidorna af råtta och djupafte ftrom-

ådren, finnas virflar och tilbaka gående flromar;

befynnerligcn om det tagés i ofvervågande, at vat-

net"^ midt i ftromen har fnåilare fart, (§^38.) ån

på fidorna.

§• 41, Om den undre ftromen, fom går pä
djupet utur Medelhafvet, har ftorre häftighet,

ån den ofra och inkommande j få måfte han ock
taga med fig 5 i famma proportion, mera af fido-

vattnet, famt jåmväl något af den ofra ftromens

vatten. Sker det, få upkommer en defto djupa-

re urhålkning på vattu-brynet , långs efter Sun-
det der ftrom-faren framftryker, och Atlantifka

hatvets vatten får då defto högre fall och foljak-

teligen defto ftorre häftighet uti des tillopp, til des

bagge ftromarnas haftigheter blifvit forfatte uti

et riktigt förhållande til hvar andra,

§. 41. Emedan hafvet af dagelig Ebb och
Flod omfom mycket ftiger och faller i Spanfka

D ijon,

\
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fjon, och vattnet dcrfore 5 fram for inloppet af
Sundet, år Ihmdom högre och lUuidom lågre j få

niäfte än dea ofra och än den ncdra itromen i Sun-
det flyta fortare. Deffa föränderliga rorelfer med-
delas fido-ftromarna, och gora dem underkallade

famma omväxlingar, fom vanlig Ebb och Flod,
hvilket ftåmmer ofvcrens med de obfervationer,

fom i §. 2, åro antorde.

§. 43. Alla flytande kroppar, de mä vara t}ai-

gre eller lättare, åro famma rorclfe-lagar undcr-
gifne. Fordenftul, emedan man uti luften pfta

blifver varfe, at de ofra molnen gä tvårt emot dc

lågre, fä ofvertygar det ofs icke allenaft om mo-
geligheten af de hår omtalta emot hvaranaan gå-

ende ftromar, hvilken HerrBuFFON fä hårdt ne-

kar (§.16)5 utan vifar ock oemotfågeligen, at

fädane verkeligen finnas i Naturen, iamt gifver

desutan god anledning at förklara defla luftens ro-

relfer^ Ville någon foregifva, at flika molnens
rorelfer ej i Ijelfva verket förhålla fig fä, fom de

fynas, utan allenaft; for OptiOca orfaker fä fore-

ftållas s han gifve allenaft akt pä Månan eller nå-

gon ftjerna, då himmelcn år half- klar och moln-
fläckar flyga i luften, huru det ofta händer, at

mohien ifrån tvänne motftäende fidor fimimanfto-

ta til Månan, fåfom til en fift punä:, hvilket ej

kunde fl^ie, om icke deflli molnen verkeligen ftäl-

de deras kofa emot hvarannan.

UpL d. II. Majj, 1754.

/

AN-
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ANMÄRKNINGAR,
öfver en bar Larve, wed i6 fötter och tvä-

delta leder , /om lefver af Såfvel-mat^
Ingifne af

fDANIEL ROLANDER.

Ibland de Infefter, fom dela maten med man^
nifkan^ år åfven denna Lärve s han år fa myc-
ket fållfammare, fom ficre flags Såfvel-mar

tjena fordefs fmak, hvadan han gerna viftas uti
mat-ftafferier, der flåfk, kott, fluor, ftek, kott-
fäppor ^ kål och annat dylikt ftär. Jag har for nå-
gra år tilbaka funnit honom, och fedan flera gån-
gor, dähan altid malt varit fulivåxt, hvadan mig
defs fodeife rum blitVit obekant 3 men ftållet, hvar-

på han forfta gången viftades^gaf anledning at bju-
da honom et ftycke flälk, oft och fmor^ Han
föraktade inpen af defla perfedlar^ men hå)ft foil

hans fmakpa fläfket och fmoret, hvaraf han qärde
fig i 8 dagarj begynte fedanat reda fig til des för-
vandling. Jag har åfven fynnit honom i kål, kott-
och ärt-foppor, fonj ftätt ofver natten^ jag blygs
at fåga i fkeden och i munnen , ty han år' få ohyg-
gelig, at, utan at finnas vid dylikt tilfäile, des
enda påfeende kan fortaga jmatiuften.

Ingen Fjåril-Larve, få vida jag vet, h forr
denna funnen, fom til des näring väljer dylik ffiat.

Man vet , at olja o«:h feta fikerjdå kroppens iuft-
hii dermcd fmorjas, ftoppa luftrören pä en Lar-
ve, fom lefver pa det tona, hvafigenom ande-

D % drig-
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drågten hindras och han mafte do. Herr Kami
marherren Carl de Geer har uti des verk ofver

Jnfefterna en vatten-Larvfe^fom ofver 8 dagar lef-

vat niidt ibl.nd olja, utan ut deraf do, hvilket ar

ganfka fällamt. Jag har forgåtic at hedfånka var

Larve i olja, men med flåfk och fmor har jag fmordt

des hela kropp. Han har ej vift fig dermed mifs-

nogdj utan tvårt om fmordt fig ännu mer, och
lefvat fedan fom förr, famt undergått des förvänd*

lingar , hviiket bor förekomma ofs långt fallfam-

mare, emedan denne viftas på det torra. Herr
ReauxMUR iårer ofs på flera Hållen uti des Hand*
lingar ofver Infefterna, at åtfkillige flags tiug-

maikar, fom blifvit lagde pä våta Milen, at der

få deras tilvåxt, åro i Hand med fjelfva huden go*^

ra fig en art fåckar, uti hvilka luft-hälen gommas,
fä at våtlkan ej kan trånga fig uti luft-roren, ej el*'

ler fkada dem*
/

Skaparen , fom til at arnå et ochTamma anda-

mål, ofta behagat taga olika vågar, har meddeit

denna Larve et Hliiamt fått , at då han år i

nöden,-, derigeuom kunna rådda fig. Han har ve-

lat, at af des hud , iatt uti en hel annor Hållning ,

ftulle gonis fäckar, fom ftångde alla våtfkors an-

fall. Til den andan har Lajven hvar led tvårs of-

ver delt i 2,:nc lånkar, fom til en vifs hogd kun-

na Stflaljas och hopdragas. Vid fidan under luft-

hfclen åro^ längs åt hvar led, 2:ne djupa fållar,

hviika til en vifs hogd kunna upveklas och hop-

låggas. När nu Larven hopdrager des tvådeita

leder och tillika mot dem upveklar fållarna, fä

komma lufthålen uti en ari fåckar, fom afhålla

alla vätfkor, at des lufth5l, ehuru ofta kroppen
fmpr-
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fmorjes^ likväl aldeles åro torra. Deflc fålifam*

me handalag, at tappa lufthålen, utförasmeden
färdighet 5 fom ögonen knapt kunna foijaj ty Lar*»

ven år ganlta vig och gor häftiga rorelier.

Uti Maji manad börjar denna Larve at reda

Cig til des förvandling. Han fpinner fig dertil et

bo af hvitt filke, hvilket han täcker med korn
eller något annat, fom år omkring honom. Ef-

ter Z4 timmar af klädes huden, och Puppan vifar

fig, lom år kärtare ån Larven, men tjockare,

brun, och har intet fkildt ifrån andra Puppor.

Efter efi månad eller mera, alt fom våderlekeir

år mer varm eller kall,framkommer en Natt-Fjåril,

fom efter deras allmänna lag ftraxt begynner
tanka på efLerverlden. Utom den anfenliga flca-

da fom Larven gor pä Sifvel-mat, har man ftor

anledning at tro,det han åfven gnager tapeter.Han
har utan ftrafF flcadat långe och oftare, ån kan hän-

da man kunnat fig foreftälla. Det vore nu hog tid,

at taga de fteg, hvarigenom des valde, om ej al-

deles kunde forftoras, åtminftone til någon del

dämpas.

Biifaldigaftc fåttet år,at val tacka maten, fe-

dan at döda Larve, Puppa och Fiåril, fä ofta de

tråflFas. Larven kåns lått ifrån alla andra, emedan
han år bar, fvartblek, helt rynkig och ^Itid lik-

fom fmord med olja ofver kroppen. Fiårilen träf-

fas båft vid elds ljus om aftnarna i fkafFerier, ty
han foker ljufet. Annars om man en afton i Junii
niånad fångar en nyligen utklåkter hona, fåtter

henne pä en nål i rummet, få framkommer ftraxt

^n eller flera hannar, fom åro i rummet, ftålla fig

D 5 at
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at paras med henne, då alla lått kunna fångas v ty>

de våga alt» for hennes (kul. Hon Icånnes ifrån

Hanen dermcdj at hon år tjockare. Hon kunde
llållas fåledes i flera aftnar i Junii och Julii Må-
nader, dä hannarne, få fort de utkläcktes, (kuh
It framkomma til henne.

Larven år bar och Svart-blek, fadatl foni Fig.

l/i. 3. Tab. II, honom utvifar, har 16 fötter, af

hvilka de 6 främre eller horn-fotterne, Fig* t. och

|, åro ljusgulaj mellan-fotterne, Fig. i, 3, i^j

med fulla kronor af krokar^ Ijusgula eller mörka:
Hufvudet är til en del updragit under forrta leden^

mörkbrunt. Forlla leden är ofvanpä hornaktig,

hel och brun> den andra och tredje leden äro tvärs

öfver delta i 4. delar, fåledes at törila kilen år Cy*
lindrifk, och llräcker fig til mageii^ den andra

och tjerde kilen äro ofvänpå vidare, fpitfade mot
fidorna, kårta^ at de ej ftråcka fig til magen. Tre-
dje kilen år ofvanpä imal^ bred vid fidorna och,

titgor llorre delen af leden*

De öfriga lederna åro tvådcltä i linial-lika ki-

lar, af hvilka de förfta åro ftörre: under har hvar

led 3 eller 4 i7nkor: vid fidan långs åt hvar led

åro i:ne tallar v några hår åro ilrödde på Larvens

kropp. Larven håller fällan kroppen Utdråkt

Fig. 1, utan oftaft i åtfldlliga krokiga ftållningar

Fig. t) 3. Mall hat ej funnit honom befkrifven

hos någon Auctor*

Puppan, Fig. 4j f, 6^ h brun och, foni fagt åf,

lik andra Fjårill-puppcr ^ denne haf ögonen ^,

gänfka fynliga/

€ti
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Uti Herr Arch. Linn^ei Fauna Svecica N:o
91 f. är en kärt, men artig befkrifning på Fjäri-

len: nämligen.

Natt-Fjäril rried tra-lika horn , utan fnabeU
hufvud med tvä horn, vingarna ljusaktiga med
fvarta tvärftreck i kanten.

Besk R, Han år af medelmåttig ftorlek : Vin-
garna utflagne, de yttre morkgrä: med ätflvilliga

Ivarta tvårltreck Ikanten: undre Vingarne äro ljus-

grå : I pannan åro z:nt tilhang tilbaka bogde, ludne,

oeh med trubbig, upråttad famt bar fpets, hvarmed
han lätt fkiljes ifrän de ofriga.Hornen trå-lika. Den-
ne befkrifiiing träflFar aldeles in på honan Fig. 8.

Hanens, Fig. 7, ofre vingar åro ljusgrå, med nå*

gra mörka fläckar i kanten^ annars år han lik

honan. Honan utllråcker ftjerten Fig. 8, öf, då
hon fkal varpa. Jag harfedt henne lägga zoo h vi-

ta och runda ågg^ hvilka ej utklåkts. Kan hända
ät de ej varit väl froade, emedan hannen parade
fig med henne, då hon fatt pä nålen. Då Fjäri-

len fitter, lägger han ofta antennerne långs åt ryg-
gen, fom fes vid Fig. 8.

Effått at goda och få vigarey ån med Så--

nmgs Machin
y

A
Af

SACHAR, WESTBECK.
t den hår i Riket påfundne Sänings Machiu
oemotfågeligen hafver fin nytta, då han
lägger fåd och godfel tilfamman på et

D 4 ftål-
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ftllle ) lårer ingen neka^ fom forGSkt hvad den ve-*

lat duga til 5 dä man med glädje ront, hurufåden

pä mager åker derigenom bäde uti trodighet och
kärna mycket ofvergätt den fåd^ fom på lika ma-
ger åker, utan denlitfla gödningen , varit fädd.

At ock famma Machin ännu behäller fitt pris, at

dermcd få ärter, och lägga dem lä djupt i jorden,

at rågn-fkurar ej hinna Ikolja dem up och lemna
dem nakne for fol och foglar , år åfven en ofver-

tygelig fanning; Men at ock famma verktyg
verkeligsn år ganfka kinkogt och fenfårdigt forx

Åkermän, fom hafva mycken åker och utfäde at

beftyra, och fordenlkul et redfkap väl af ganfka

mänga forfokt, dock for tids-fpilian iknl icke yt-

terligare nyttjat och bibehållit, det år och
blir en lika oemotfägelig fanning, fom det förra,

öch juftderfore har jag härmed velat bjuda mi-

na kära Åkermän handen, at på et lättare och vi-

gare fått äga famma formon, befparing och nytta,

lom med Sånings-Machinen.

Grunden hårtil är få tydclig, at den genall:

begripes och gillas af en upmärkfam, och efter-

följes af en idog. Jag frågar, när efter vanlighe-

ten fåden på en harfvad och tilredd åker år utfädd

och ftraxt blir nederårjad, hvarell då fåden ftan-

nar och bikiÅggaii,4<^? Svaras: ifär balken. Frä-

/ gas : Men huru djupt i får-balken ifrån des ofver-

Ka fpits? Svaras af alla kunniga Åkermän: Icke

öfver tvä tyårfinger djupt och der ftannar all få-

den, undantagit något korn, fom här och der rin-

ner ned i tåren och mäft forgås. Rätt: följer då

icke deraf den flutfats, at om äfven den brunna

godflen tillika med, eller öfvanpä fåden voro ut-

ftroddj.
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ftrodd, fa {kulle ju arven den kommajuft i famma
låge med fådenPochårdet icke juft det befynncrli-

gafte, fom man med Sånings-Machiri loker? Ar
fäden genom den måft ofliga och vanliga årgnin-

gen få kommer at ligga ^ fom fagt år 5 år aldeles

oltridigtjdet en hvar med ögonen kan fe och med
händerna gripa, det ock våra årter på famma fått

fådde och årjade, vitna^ ty om de kommo djupa-

re ned uti färbalken
,

(koigdes de icke få lått up
utaf en rägnikur, fom de gora, Utaf alt detta

kan man vara vifs och ofvertygaj , at fåd och
godfel följas åt^

Når nu detta år gifvit, frågas med godt fkål:

Huru (kal man hinna med händerna utfå få mycken
godfel 5 fom tarfvas ? Ingen fara. Det går hel vigt

och lått j lättare ån man fkulle förmoda. Man
harfvar (it tunnknd til fanings: körer genaftderpä
10 eller iz lafs, mer eller mmdre alt fom man har

råd och hjärta til , väl brunnen godfel eller god-
der fvartmylla, ftjelper lafTen här och der på åk-

ren , dock få, at man makligen kan med Ikoflar

käfta och fprida den rediga gcdflen, fåfom vatten

ikring hela åkren, at han deraf blir något mork:
fedan det år beftält, fårarman efter vanligheten
fådes-fårar, får fin fåd och åijar henne neder^
och då år det beftålt.

Hvad år här uti nu, fom fattas, det månni-
fkor, efter bon ock åkallan til GUD, kunna gora ?

Intet har man at knota ofver at arbetet med god-
flen år for drygt : det år ju drygare både for-lon

,

arbete och omkoftnad at pä famma åkerftycke ef-

ter vanligheten utföra Tfo ja 200 lafs halfbrunnen
fpillning, och hälla foik$ fom den ock (kola utka-

Dy ft^
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Ita och fonderhacka? Man har ju fanneriigen al-

deles intet fog at klaga, utan hjerteligen vara giad
och tacka GU DJiälilda man blir varie huru härli-

gen detta littla arbetet och omko{hiaden krones med
en frodig våxt och fkord, emot min grannes eljell

lika magra åker 5 fom dä blir tårar vard^

Detta år nu fagt om ^åd i gemen 5 men eme-
dan Värfäden, fom ock år ncder-ärjad, vil 8 da-

gar efter fäningen åndteligen harfvas^dels for Vår-
torkan flvul, dels ock for båttre jämnhet vid (kor-

dcn-y få Häller fig /rågan fram af iig f)elf, om
icke fäd och godiel, de fåta vänner, komma at fon-

dra och Ikilja fit band och läge, dä den oroliga

harfven iliter dem ifrån hvar annan och väller, at

fä fnarr den ofruktfamma åkerjorden, fom den lilla

godflen blir fådens tilhäl? Jo, der til kan jag ic-

ke neka -y men derföre får man hår ej bruka harf ^

utaii i det ilället alienalt vält 5 ty dä tryckes fåd

och godfel ned, juft pä ftället der de ligga, och
fkingras icke, utan komma uti närmare förening

at räka hvarannan.

Jag vet at ock några orter finnas i Riket, der

de ej bruka atårjaj utan harfva allenaft ned fin

Hoft-fåd. Dem kan jag ej med detta fatt at goda
och fä gifva något råd, lä framt de icke vilja forft

årja upp fin åker, fedan få fin fåd uti open får, och
likaledes utfå godilen, fåfom iäden> hvilket dock
faller alt for befv sirligt.

Men pä förra fåttet, der man årjar ned låden

och godflen 3 har jag tvänne år forfokt med Vär-
fäd, uti mängas närvaro och päfeende, och altid

lemnat en eijeft: lika ogodd äkb' pä fidan, fom in-

tet
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ut fått at denna lilk godflen, pä detmandefto
bättre flvuUe fkonjai atfkiinaden , och vi alle haf-

ve med forundran ront, hvad denna ringa mödan
haft til at fäga: Och bjuder jag med trygghet mi-

na värda Lands-Mån, at nåftlcommande Vår häri

gora forfök, jag vet cicd full förtroltanj at det

dem icke fkal ängra^

Den 7 Jan. 1755,

Muiårkning om Lamhet.
Af

PEHR ZETZELL, M. D.

erverna åro de verktyg , ,
genom hviikaS

åtgärd pä mufclarae ^all rårelfö -égenteli^

gen verk ftälles
, , och geaom hvilka den

intryckning 5 fom de känbare objeäer: gora.^

bringas til hjärnan^' och rorellälles Själen. Var-
da de på något ftälie antingen aflkurne och foF-

dårfvade eller ockfä klämde , blifVa ftraxt de
delar bårttagne, det är, förlora käniel och rorei-

fe, bägge eller endera, til hvilka fådanc lidan-

de nerver gå. 1 förra foUet eller der nervens
ram^manfattning biifvit forrtord ,

gifves bekla-
geligen ingen rnojelighct at häfva en fädan bärt-

tagcnhetj men i fenare händclfen, eller dä han
af någon orfak klämmes, år hjelp efter omftån'^

digheterna at förmoda. Men fom en fådan tryc-

kande orfak kan irafva fif fäte 5 nu vid Nervens
bör-



början uti hiärnan^ lill-hjärnan eller ryggbaftct^

nu någorftades under deis långd y ty ar det fol-

klartj at nar en fädan barttagcnhet (kzl hafvas,

kommer det an på at utfparia orfakens bcfkaf^

fenhet och fåte. Hvad orfakens bafkalFenhet

vidgar^ få hafve vi åtfkilliga utvägar, at deruti

Vinna underråttelfe^ åfven ock , om defs fäte år

vid Nervens början eller uti hjärnan, liii-hiar-

nan och ryggbaftet, då man gemenligcn tillika

finner redan eller ockfå innankart mchn uti fle*

ra var viljas förrättningar , hvaraf vi då under
tilhjelp at Neurologien tå all den underrattelfe

ofs år nödig vid fjukdomens (kotfel, fom i fåda-

na omftåndigheter blir lika med den uti (lag-, men
år befkafFenheten fådan, at den tryckande orfiken

har fit fåte nagorftådes under Nervens långd , det

år^ emellan utgången ur hufvudfkålen eller rygg-

raden och den bårttagna mufkeln, få år for ofs fvå-

rare at igenfinna ftållet, men tillika af fa mycket
ftorre ^åfolgd, lom vi i fådana omftåndigheter

aldramåft kunna uträtta, om vi få rått pa orfa*

kens fåte.

Under det jag på Archiatcrns Herr Doftor

Nils Roscns anmodan underfokte^, åren lyfjoch

1 75-4, elektricitetens åtgärd i fjukdomar, förekom-

moåtfkillige olycklige af viffa delars bårttagenhet.

Hos en af defle råkade jag af en håndelfe at mårka

vifla dock helt fmå flackar vara^ fom omade gruf-

veligen vid gniftrornas tillämpning. Jag undra-

de rått mycket i forftone, hvad detta pharnomén

ville fåga, fom hos ingen obfervator tiltorene var

anmärkt 5 men ånteligen dä jag jåmnforde vår tids

theoriaom lamket, föll det mig före, at deffa flac-

kar
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kar torde utmärka de ftållen, hvareft nerven led^

och at jag derfore borde forfoka^ om man genom
deffii Hållens cleftricering kunde håfva den bart-

tagenhet, foni var uti delarna nedanfore^ då ut »

gängen af et fadant eleétricerings fått fkulle ftad-*

fafta eller kuUkaila min tanka 5 fom i ioljande

bletverkftäld;

Sadelmakaren W. en midaldersmån^ blef

i7f3 i September, en afton ^ under det han holt

pa at arbeta
^

oformodeligen lam uti högra han-

den 5 fä at han ftraxt målle lenina arbetet, utan at

känna hvarken vårk eller fvullnad. Med armen
kunde han gora alla de rorclfer , han ville 3 men
icke det ringafte taga med handen, knyta nåfven

eller dylikt. Handen hank fa, at hon gjorde med
ftora arm pipan en anfenlig vinkel. Af någon ha^

de han Itraxi ] början fått en falva, at fmorja på
den bårttagna delen ^ fom fortfattes någon tid ,

dock utan ändrings åfven hade han låtit piflva han*

den med brän-näsflor, men med lika verkan. Se-

dan fjukdomen fåledes varat i 6 veckors tid, kom
han til Upfala Nofocomium och begårte få for-

foka electriciteten. Man eieöricerade forfta gän-
gen den bårttagna delen tillika med Supinatorlon-

gus, Radiseus inteinus och de bojande finger-mu-

Iklar, hvarunder jag blef varfe patienten mycket
oma vid iprakningarne jåmte Carpus eller der man
känner pä puifen. Jag underfokte derpä med tå*

ta fprakningar ofver hela armen , om der voro fie-

ra fädanc cma flackar och fann ännu en til, nam-,

ligen på ofra andan af Radiens internus. DcfTc ftäl-

len eieö:ricerades fedcrmera en gång hvar dag nog
ftarkt, ja, få at (jeifva hutien på förra ftållet et-

ter

\ .

„ !

^
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ter några dagar brändes af> men Patientens bart-

tagenhet blef pä detta vis efter fjorton dagars e-

J

leäricering fa aldeles håfd^ at Mannen alt fedan

arbetat med fin hand lika färdigt fom forr.

Anmårkning : Hår var ingen vårk, ingen fvuU* ^
nad, krampe eller ryckningar 5 icke eller mark- 1
tes under eleftricitetcns bruk nägra teken af nå-

gon flyttande materia > ty fcr man klarligen, at

denna fjukdom var en lamhet och icke någon få-

dan rorelfes oformogenhet , fom plågar följa med
de Rbeumatiflca och Arthritiika krämpor.

Hos Patienten fants ingen anledning, at fom
orfak til denna åkomma roifstanka någon nedfatt

materia efter nKgon förutgående Feber, tilbaka

drifvit utflag eller efter någon Colique, Icke el-

ler marktes hår egenteligen någon fkorbjugg^ men
^nfigtcts färg gaf ändock tiikånna elaka vätlRor, til

åfventyrs af Spiritucufa (likers mifsbruk. Här var

altfä den egenlkapen ho3 vätftorna, at trögt fö«

ras omkring, då det ej var underligt, om någon
•lympha ftannat i de fina rören, fom gå uti Ner-
vernas iammanfogande nät ( cellulofa ), och om-
gifvande hinna. Monne tilfalle dertil varit iläll-

ning och tryckning af något visft verktyg? Kan
fke^ efter fom denna bårttagenhet påkom midt

under arbetet, och jag har uti srleclrifka journa-

len häri Stockholm en håndelfe om en quinna,

fom fomnade med hängande arm pä kanten af en

killa, hvarigcnom hon förlorade känfel och rörel-

fe i fin vänftra hand, på famma fatt, fom demri

i fin högra.

^Vid
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Vid fprakningarne kändes ofvanfor haiiden

cn pinllim kanfel til nägra liniers bredd, på tvännc

flackar,, nemligcn på det kottaktiga af Radiseus in-

ternus, famt der man känner pa pulfen. Det för-

ra var aldeles der de fmå grenai ne g-^. ifrån Median-
nerven eller andra nerv-knippan tiiRadiarus inter-

nus^ Sublimis och Palmaris Longus, och det fed-

nare på den grenen af tredje truncus, fom går vid

Supinator Longus framåt tummen : Nerver hvil-

ka gå ända til flutet af fingrarna och til de mufclar

hvilkas rorelfe här var forlorad.

Af alt detta tycker jag rnig hafva orfak at flu-

ta följande : i :o. At på dcfla vid fprakningarne

ömande ftållen den ftannade Lympha eller f|uk-

domens orlak haft (it fäte, hvilket ibland annat i

fynnerhet fynes fladfåflas genom curens utgång,
lora lyckades blott genom deffa Hållens cleftrice-

ring. 2:do At elektriciteten torde, iden la kal-

lade oäkta Lamheten eller dä klåmnmgen Iker pa
något ftällc under Nervens längd

, tjena til et me-
del at uptåcka orfakens fäte. En omitändighet,
fom blir af mycken påfölgd,dereft detta forcflagna

fått vil hålla itreck,fom jag likväl har orfak at för-

moda j etter fom jag federmera ,^ utom hos den
härllädes omnåmde, blifvit varfe dylika fläckar

hos tvånne Patienter tiU nämligen hos et 4 ars

barn, fom uti lindan blifvit på högra fidan bårtta-
git , funnos vid fprakningarne omande flackar un-
der ofra armen juli på fjelfvatrunciaf arm-nerver-
ne, {iimt en ned pä Median-nerven^ och hos en
ftuderande, fom var lam i handen, voro Minima
ftallen, fom uti Férlla händelfen nåmdes, vid de
eleftriita gniftror pinfamt omande. .
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UTDRAG
Jlf MeteoröloQtfka obfervatiöner , hallne i

t Opfala , ar 1752

,

Af
BENGT FERNER.

I.

Barometerns ftorfta och minfta hogd i hvar Månad

Jan. d.28.kl

7.

Febr. T
/

'

f./

Pvlart» 2 T .

10.

Apr.
9-

Maj

.

zp.

Tillie IP-

Jul. 18.

r-

Aug. 31-

12.

Sept. 28.

if-

oa.'
if.

Nov, 6.

14.

Dec. Z3.

z. e.m.zs.yo.

8, f. m.Z4,fz.

7, f. m.Z5.88.

2ie.m.zf .if.

<5. f. m.zf .6p.

3. e. m.24.j'p

S.

sw.
N.
SW.
N.
SW.

zie.i-n.2f. 80.NNO.
6. f. m.if.ic. W. I.

z-Jc.rn. Zf .pf , SSW. oi

z-l-e.m.if.ip,

3. e.m.if.76
z^e.ni.zf .iz.

3. cni.zf .63,

3.e.m.Zf.i8.
, c.ni.if .f z,

SAV,
SO.
SSW
o.
N.
N.

^;.Glesmiil.

z^. Fläckm,
z, klart.

3. iTsulit.

i-i^.GIesmul^

3. kkrt.

1 4- klart.

I. mulit.

klarr.

fl ackm 111.

klart,

mäft klart.

I. rå^nakt.

I. llrö mulit;

I., klart.

I. mulit.

I

3^

3. e.m.Z4.z6. OSO
3.e.m.zf.86. SSW. mulit.

zie.m.Zf. f. W. 3.flåckmulit

7 f.m.zf.88. OSO. I. klart.

7I f.m . Z4. f .W t .N .4. kla rt

.

3.e.miZf.8p. o. dimma,
zic.m,Z4.82., St.W .4. Gjcsmulit

zie.m.zf,8i.WSW.oi klart.
^

z4-c.m.24.43. S. i^helmulit,

Storfta hogJen detni aret Zf .pf

.

iVlinlla " • " Z4.2d.

Storfta åndnngen - - i,6p.
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Thermometcrns minft-a och ftorfta hogd i hvar
Månad.

Jan. d. p.kl.8. f.n).—14. o. klart.

16. z|e.m.+ 3i. NNO. zf.mulit.

Feb. 7. 7. £01.-14. ^' kl^rt.

zö. zie.m.+ 7. StW. 2. likaledes.

Mårt. 6. 6ii,m.— 10. W. z. likaledes,

3. , 3ie.m,+ 7. SW. 5. glcsmulit.
Apr. z. dif.m.— 6^ NtO. klart.

zi. zie.m.+l7é SSO. 14 klart.

Maj. 16. j.f.m.— 4. NO. z. klart.

31. j.e.m.+zz^ S. z. glesmulit.
Jun. 8. 3if.m.+ zi NtW, I. glesmulit.

Z4. zie.m.+ JiT S. klart.

Jul. 4. f. f.m.+ i3iNNO.i. mulit.

if. 3.e.m.H-5o. SO.; i, mulit.
Aug. 2p. 4. f.m.-H7. S. r. klart.

I. j.e.m.-t-z/. $. I. klart.

Sept. zz. 6if.m.+ ziWSW.ri glesmulit.

5. zie.m.4.17. SW, 1. klart.
Oö. z<5. 7éf.m.-- 4i SSW. H klart.

1. ?.e.m.4-i5f SW. 3. klart.
Nov. Z7. 8if m.~i4fNNW.iimåftklart.

3. z^e.m.+ io^ S.Wv i i mulit.
Dec. zo. 8if.m.— iz| W. 2^ klart.

2. 8|f.m.+ ft SSW. 3. rågn.

Storfta k61den den p Jan. da Thermomctern
ftod Z4 gr. under frys punclren.

Storfta hettan den 24 Jun, dä Thermometern
ftod 3it gr. ofver frys punden, hvilket år
den ftarkalte heta här blitvit obferverad.

Storfta ändringen fftgr.
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Hogden af fmålt fno och rågn hvar månad.

Tan. o. pi4. J"l- ^^7.

Feb. o. f5r. Aug. I. C96.

Mai-t o. 8i8. Sept. o. P^f.

Apr. o. 8P7. Oa. I. 151;

Maji. I. 4?^» ^- °47.

Jun. o. fö?. Dec. i. foi.

Hela arets hogd - - ii.Tum.ppé.

• 4.
Luftens och vädrens befkaffenhet

Uti

^ Januaru Mdnad.

Forfta hälften af denne manad voro mer ån

vanligt mänga klara dagar : fäfom den r, 2,, 5, f,<5,

P, 10,1 1 och i8i menfrånden 12,0m allenaftden 1^8

undantages, var ftåndigt mulit, dimbogt och fno-

gade ofta, faft icke mycket i fonder. Den 2.;7,

14, 1 f, l ö, ip, 30 och 3 1 var to : men de ofriga da-

garna nog kalt, i fynnerhet frän den 8 til den 13,

då kölden var ftrångafb detta året. Den 2., 4, f,8,

9, 10, 1 1 och 30 om aftnarna obferverades Norr-

fken. Ifrån början til den p, natlan ftinidigt llark

blält och llorm,redan foglig vind til den 16 j men

derefter til månadens flut ftarkare blåfl , faft icke

ftorm mer ån den 11 fore middagen. Nordanvå-

der hafver bläft 2. dagar ;
Öftan, ingen. Emellan

N. och W, lOi W. och S, Pi S. och O, zj O.

och N, zl dag.

rebru-
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Febrmrms.
Norrfken hafva denna månaden vift fig, iå

ofta himmelen varit i'å klar, at ds kunnat fynas,
nårnligen den i^s->6,j, iz^ if,26, z8 och 2pj Men
de ofriga dagar i månaden var mulet, med om-
fkitten af tjock dimma, ftorm och urväder. Nor-
danvåder bläfte ztdagi Wåftan Sunnan 2

j
Ollan j Emellan N. och W, 3 > W. och S, 9;
S. och O, f> O, och N, z. Kölden var rätt lin-
drig, men beitåndig ifrån början til den zi, om al-
ienail åcn i och 17, då det var to, undantages, famt
den 7, då thermomcitern ftod 14 grader under frys-
punéleni men ifrån denzi til månadens flut, var
ftåndigt tovåder.

Martms.

^
Denne månad begyntes med häftig ftorm och

tovåder, fom bägge varade til den
f. Sedan var

lindrig froll hela månaden, undantagne den 10
och eftermiddagarna af den 1 1, 1 z, zf, Z(5, z8, zp,
30 oeh 3 1, då det töade. Norrfkcn, fyntés den i,

^) fvÖ57och 16, rått ftarke och blofTandc. Nordan-
vader har blåft 35 Wåftan, zj Sunnan z och ö-
ftan mgen dag>' Emellan N. och W, 8> W. och
S,Pi S.och 0,4ii O och N, i^j aldeles. lugnt
tva dagar.

Aprdts.
1 början voro allenaft några få froftnåtter, el-

jeft var hela månaden ganlka blid och få rik på
klara dagar, at ej fiere ån den p, 1 5-, 16, Zf, ig och
zp, da det rägnade, voro mulne. Löfven och
våxternegåivo med fm tidiga framkomft tilkånna.
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at denna väderleken var for dem tjänlig. Den i6
var ftormväder och eljeft hela månaden fnarare

ftark åii lindrig biäft. Nordanväder blafte^i
V/ältan ly Sunnan 5^ j Öfian, t > Emillan N. och
W, 23 W. och S, S. och O^^-^^ Öftan och
N5 3i5 Lungtidag.

Nåtterne emot den 165 17 och 18 voro kalla,!

fynnerhet var det ftark froll: mot den 1 6-, men i bör-

jan af denna manad värdet mycket biidt och varmt,

lamt vid flutet, då hettan tiltog anfenligt. Den
35 4,^,8 ochp kom mycket rågn och något den

23, 14 och ip, eljeft var ftåndigt upphålls vader ^

men ej aldeles få många klara dagar fom i foregåen-

de manad. Den 3, 8, 10, 14, if, Zf och 19 var

ftorm. Nordanvåder blåfte i dagj Wåftan
Sunnan 3^^Öftani:5EmellanN.och W*2~j W.och
S, 8^3 S.ochO, 4ti O. och N, 7 i Lugnt dag.

Början håraf til den p var mulen och rägnak-

tig, h vårföre hettan, fom var i tårra månadens
flut, aftog> men fom ifrån den p'tils mot flutet

foga mer än en före middag var mulen, få blef den
vid midfommarstiden näftan odrågehg, och i fyn-

nerhet var fjelfva Midfommarsdagen derfore mår-
kelig,at tilforene få ftark hetta hår ej blifvit ob-
ferverad. Om ej de få rågndroppar, fom foUo

den Z9, fvalkat marken j och rågnet den i i följan-

de månad gifvit någon våtfka, tycktes landt-man-

nen hafva (kål at fpå fig et fvårt ode. Ifrån dea

4 til den 14 var vinden måft Nordlig och medel-

måt*



t? fp Jan, Feb- Mart. 6^

jnattig; men bade förut och efteråt Sydliga helt

foglig och ttundom aJdeles ftilla.

Var emot vanligheten ganflca mulen och rågn-

aktig, fl atioga mer ån en och en half dag i bör-

jan var klart. Icke dello mindre var luften gan-

Ika varm , i fynnerhet från den lo til den 22, då

Thermonletcrn ej fällan flod jogr. otver fryspun-

éten och fåledes ej långt derifrån han ftod den 24
Junii. Nåftan två tredjedelar af månaden var vin*

den Nordlig och en tredjedel Sydlig. Den 1. var

flark blåll> men eljeft måft foglig vind.

é/4ugufiu5.

Den 1^4) f,p, 1 3, zf, 28, zp och 5 1 var klart^

men det ofriga af månaden mulit och rågnaktigt

,

i fynherhct kom häftigt rågn den 14, iz^ 26 och 2,7,

famt älkedunder den 14 och 27. Den 28 om af*

tonen vifte fig Norrfken. Hela denna månaden
var åfven nog varm

,
befynnerligen från den i til

den 17, då Thermometern ingen dag var mindre
ån 21 gr. åfver fryspunéten^ utan merendels ofver

24 gr. Den 20 och 21 ganfka häftig ftorm. Nor-
danvåder blåite ^ dagar > Wåftan 2> Sunnan
Öftan 25 Emellan N. och W, 1 5 W.och S, 7ti
S. och O3 7 i N. och O, f dagar.

September.

Nåftan lika många klara och mulna dagar,
pm hvar andra. Luften har, i^anfeende til årfens

tid, varit nog varm, fåat aldeles ingen froftnatt

varit, utan har Thermometern merendels ftått

E j mer



70 Jan. Feb. Mart.

mer ån lo gr. ofver fryspiinflren och ofta 17 gra-
der, Norrften fågos den i5, 21, iz^ Z4 och lö,

nog ftarka^ men i fynnerhet är det märkvärdigt
fom vide fig den zi . Vinden har varit foglig he-
la månaden, om allenaftden if midantages. Nor-
danvåder blåäe Z3 Wåftan 4t Sunnan Örtan
Ii 3 Emellan N. och W5 4 i W. och 85X5^5 S.

och O3 it> O. och N5 13 Lugnt I dag.

OBober.

Flera klara ån mulna dagar 5 men en ftor del
af de nätter 5 fom folgt på de klara dagarna, fä
toknoge, at när dimman emot rnornarna falHt ne-
der, har det likfom rägnat. Den z, 4, 6 och 18
kom något, men den Z4 et häftigt rågn, med
^ftark ftorm 5 derefter äter behagligt väder til den
fifta, då äfven et häftigt rågn foU med en flifelig

ftorm. Den z Z4 och zs: öm mornarna var Ther-
mometern något litet under fryspun6tenj eljeft

var det ofvermåtton blidt hela månaden och vifte
fig om aftnarna nog ljufa och befynnerliga N^rr-
ften, fåfom den i, 3, zz, Z3, 50 och 3 r. Vallan-
väder blåfte f dagars Sunnan z^ Öftan och Nor-
dan ingen. Emellan N. och W, ös W^. och S,
y6y S. ©ch O5 Ii 5 O och N, t dag.

November.

Ända til den 17 varade den blida väderleken j

men derefter gick Thermomctern något litetunder

fryspiincten och var icke färdeles kalt mer än den
27. Tvä dagar allenaft. var ftormväder, nämligen
den iz och 14. Den 5, 9 och 12 något rägn> den

fr



liter fno, men den jp foU fno til en alns hogd j

den t \ äter rågn, fä fno igen den it, 26 och i8.

Norrfken (ägos icke mer ån den 25-, 2.4? ^.f
och z6,

hvilke ej voro fårdeles ftarke. Nordanvåder blå-

rte zti Wåltan 35 Sunnan y, Öftan ingen dag.

Emellan N. och W,6y W. och S, izj S. och

O, I i N, 13 aldeles lugnt li dag.

December.

Väderleken var i början oftadig med rågn,

Ino och folfken til Ikiftes. Den 1 3
begyntes et

häftigt fno-yr,fom varade utan uppehåll til den ij-,

derefter var nog klart til den men fedan ftäri-

digt mulit til månadens flut. Den 14, if, i<5

och 17 var ftormväder. Til den 14 var nåftan ilån-

digt töväder, derefter til månadens flut froft } men
ganfka lindrig, om allenaft par dagar undantagas.

Nordanvåder b iäfte t dagi Wåftanji i Sunnan,

25 Öftan, 1 ; Emellan N. och W, 4^ W. och

S, 8i; S. och O, i} O och Njij aldeles lugnt

3i dag.

Bejkrtfnmg om en Fijk , fom kallas

LODS.
Af

PEHR OSBECK.

Hvart vi vände .yava ögon, fes otaliga bevis

afdenftora Allmagtens Gudomeliga rege-

ring och ouphorliga forforg» Han har viAiga

E 4 gif-
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nödvändiga medel til fir lifs uppehållande. Vi fe

icke allehaft 5 at det ena måfte lefvatil det andras

föda, och all ting i fin ordning for månnifkans fkulU
tttan ock at det ena mälfcc vara det andras tjänare,

iot at njuta hågn och undcrhåld-

Vi ha minfl: tilfålle at fe den ordnings fom år

emellan filkarna i hafvet; men det vi fe, år få

mycket underligare. Hedningarna hafva ifrån

famla tider gjort hår på ftor upmårkfamhet. De
a lemnat ofs många underliga beråttelfer om haf-

vcts invånares men fom de utelemnat det fornåm-
fta, eller en tydelig béfkritning på det, hvarom
de talt : fä får en Itor del i våra tidei^ paCfera for

updicktadt verk , til des nya ron äter åfvertyga

ofs om fanningen.Ibland annat hafva de Ikrifvit dm
en liten Fifk , fom altid fkal vara Hvalfifkens våg-

ledare, den Grekerna kallat fiy^l^^^ eller i^yefza^v

och Latinerna Dux eller Du£kor. Gesner, fom
visft, at Plinius blandat namnen, har redan i fin

tid frågat Hvalfi(k-fångarna, om Hvalarna haft

någon fådan anförare y men de ha hållit det for en

fabel, Hiftorien år likväl riktig, når manforftår

den Hvalfifkenfom förmenas hafva upflukatJonas,
jag menar Hayeii,faft han med råtta icke bor räk-

nas ibland Hvalfilke-flågtet.

Under min refa til China, år ijyi och föl-

jande, hade jag tilfålle at fe åtlkilliga ftora Hayar
{Squalus Jrled^ gen.p^ 70. N:o 14.) med deras fmå
anförare, forti våra Oftindie-farare k^Xh, Lodfar
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fin Herre 5 hvar han fkal fa nägon foda, famt var-

»a honom for ofåk ra vågar^ eller om de allenaft hos

honom njuta befkydd, utan något tjenllgo-

rande^ år val fvart at bevifa j men at det icke ikev

utan orfak , (derom lårer hela ^^erlden Vara ofver-

tygad.

Som nu ingen tilforene^ fä vida mig bekant

.

år, hembragt eller befkrifvit denna fifkenj tycks

vara nödigt, at anföra följande kånneteken

:

ScoMBER caruleo Albus
^
cinguUs tramverjis

gris^ dorjomompterygio^ Svecis hods.
Fiden {er ut fom en liten Abborre af et quar-

ters längd.

GåUåcket\rxx i^ ftralar. Gälbenen äro i,helt flata.

Sidd-upbogningarna vid ftjårten åro hvafla och
mjuka-

Ryggfenan ^ fom tager fin begynnelfe mitt på
ryggen och ftråeker lig in emot ftjårtfenan, be^
ftår af 30 fmå ben, af hvilka de 3 forfta åro hår-

da och få karta, at de i häftighet knapt fynasi de
följande framfte åro längre och ledan alt mindre
och mindre lamt greni^a,

Brofifenorna åro fma Och beftå af ip fträlar.

Mukfenorna^ fom åro helt fmäj hafva f ftrålar.

Gumpfenan h^t 16 ftrålar ock ftråcker fig f

ä

långt åt ftjårten, fom ryggfenan.

Stjårtfenan år klyfd och beftar af vid pafs z6
ftrålar, fom ytter ft åro fvarta. Emellan ryggfe-
nan och ftjårten åro inga pinna fpurU eller fmå
fenar, ej eller emellan gumpfenan och ftjårten^

fåfom på de måfta Species i detta flågtet.

Hufvudet år, fom kroppen, hoptryckt på fi-^

dorna. Pannan år brant. Käftarna hafva nåftan li-

ka långd 3 men når fifken gapar, fynes den nedra

kårtare. E f Ga-
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Gapet är litet och aflangt. Tänderna åro man-
ge och Imä uti bägge käftarna 5 men inga in uti

gomen .

Öjiomn åro fmå och runda. Ögonjlenen år Ivart.

Ögönrmgen {fcifrarguld och filfverfärg.'

är bia. Buken år hvic.

S|u {vxrihV^i gördlar onigifva bufvudet, ryi^gen

och buken, och en af dem litter pä itjärtfcnan^

hvar af denna fifken har et tåckt utfecnde.

Fjällen äro helt fmå och fitta härdt £ift vid

fkinnet.

Deffe fmå fifkar fångades i ftora hafvet vid pafs

3 grader norr om Linien, den 8 April lyf i. med
en håf^fom fanktes litet ned utivatnet^ ofver hat-

ven holts en halfdöd Hav, och når Lodfavna kom-
mo efter vanligheten at gå når in til honom, få-

updrogs häfven, och på det fåttet målle några

llyckeii följa med.
Några af defle hemförde jag uti Spanikt Brån-

nevin^ de öfrige koktes och Imakade rått väl, fom
vår Svenlka Makrill ^ til hvilkens llågte de ock
räknas.

UTDRAG
j^fKongl^ VetenJkaps^Academiens "Dag-bok

får dejfa Månader.

I.

en ovanligt ^karpa vinter de Södra Euro*,
peifka länder i är måft vidkännas, har for-

anlåtit några utlåndfka vittra Män, at ge-
noiu bref fråga, huru kölden forhållit fig på fam-

ma
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iiia tid Kar i Sverige , hvareft de foreftåldt fig, at

den, for Landets Nordligare låge, varit odräge-

lig. At förnöja dem , vil Academien lemna et kärt

utdrag af de här i Stockholm och pä nägra^ flera

orter gjorda obfervationer, hvad kölden angär^.til

des MeteorologifkaObfervationer for detta är komr
ma i fin ordnmg, efter vanligheten, at uti Defs

Handlingar införas.

Sedan den vid flutet afNovember månad fall-

ne myckna fno, genom blidt vader i (lorre delen af

December3bärtfmålt3b6rjadekölden,den5 Januarii,

at blifva nägot altvarfam. Qyickfilfrct i de Sven-
Ika Thcrmometrarna foli, den4, f,6 och lo Janu-^

arii til io,h6gft if grader, och den 1 1 om aftonen

i Upfala til 20, ,men i Stockholm alienaft til \6

grader under frys-punäen. Ifrän den 11 til den'21

var oftaft to med oftcrlig vind , och aldrig ofver f
graders kold. Den 11 började kölden å nyo Ikär-^

pa fig, men var icke ofver 10 grader, forr an den

51, ' dä Thcrmometrarna bäde i Stockholm och
^Upfala foilo til 16.

De forfta 8 dagarna i Februarii Manad voro de
kallafte vi hår haft i denna vinter. Thcrmometern
holt fig nållan dageligen i Stockholm emellan 16
och to grader, och fSlL i Upfala en enda afton-

ftund , den 6 Febr. til 11^, fom fvara emot 18 gra-

der på Reaumurs Thermometer. Deremot Ikal

fimma Reaumurs Thermometer, uti åtlkilliga

af de iodraEuropeifka Länder, ofta for kold hafva
fallit til 18, och några gängor til 2-1 grader > och
det ftnndom på de dagar i Januarii Manad, dä här
var fo. Etter den 8 Februarii hade vi hår ingen
iynncriig kold s men der emot en ftor myckenhet
mo, fom likväl af varmt fol-lken under fenare

häif-
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hälften af Mars, fmaningom fortårcies, och leni-

nade marken ofver alt bar til den 8 eller lo ApriU

Vid Lund i Skäne har kölden pä famma dagar

varit aåilan lika ftark, fom i Stockholm, och den
1 Febr* gått til 20 grader. Men vid Alkertund i

Nerike, fom ligger allenaft 18 mil i WSW ifrån

Stockkolm, vid Norra ändan af fjon Vettern, uti

ct af Infjoar, åar och fkogar mera genombrutit

Land, har kölden, enligt, fakra Oblervationer,

några gångor varit långt fkarpare. Thermometern
gick der den 51 Janiiarii, famt den 3 ochöFebru-
arii, til 26, ä 30 grader under frys-kalt, hvil-

ket fvarar emot 24 grader på Reaumurs Ther-

mometer. De ofriga dagarna har kölden förhållit

fig nåftan lika i Nerikc, fom i Upland.

II.

Academiens forleditår fattade beflut,at använ-

da räntan af det genom framledne Horf-Intenden*

tens Herr Grefve Fredric Sparres Tellamen-

tc Academien tilfallne Capital, til årlig^ Praemier,

for tvänne ^f dem, fom til nåftföregående årets

Handlingar ingifvit något Ron eller påfund , fom

Academien profvar vara af fynncrlig nytta for all-

mänheten j har nu förfta gången kommit til verk-

llallighet. Det ena Pra^mmm har tilfviUit Acade-

mieas Ledamot, Archiatern och Riddaren af K.

Nordlljerne Orden, Herr Carl Linnäus, for

Defsuti Academiens Handlingar forJul. Aug.Scpt.--

år i7f4 mforde Ron och tankar, om nyttiea väx-

ter, fom antingen redan finnas i våra Lapplka fjäll,

men ej rätteligen famlas och nyttjas, eller ock der^

til det allmännas ftora fordel, kunde Planteras. Det

andra år tiidelt Ledorea vid Hernoiands Gymna-
fium
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fium Herr Mag. Magnus Stridsberg, i an-

feendc til defs uti Handlingarna for Jan. Febr. och
Mart. fammaårbeflirefne nya och fordelaktiga fått

fit anlägga Humle-gårdar.

Premierna beitä hvardera af en ftädepen-

ning i Gull om lo Ducaters vigt. På defs ena lida

år, til välförtjänt och evårdeligt Hedersminne af
ofvanbemålte Herr Gretve Sparres genom Te-
flaniente yttrade beromliga ynneft och välvilja for

Vetenfkaperna i gemen och K. Vetenftaps Acadc-
mieni fynnerhet, pregladt DefsGrefveliga vapen,
medomfkrift: SUPERSTES IN SCIENTIAS
AMOR FRIDERICI SPARRE COMITIS.

Desutom har Academien åfven profvatfkåligt,

at hedra Kyrkoherden! Kråklinge Socken i Nerike,
Herr Gustaf Hedin, med en flcadepenning af
famma flag i filfver, for des til Handlingarna for

Apr. Maj. och Juniiis fiftledit år ingifne mogna
och med* åtlkilliga nyttiga, Landt - hushållningen
rörande anmärkningar upfylde befkrifning ofver
Kråklinge Sokn.

Kongl. Academien vil hår efter alla år fortfara,

at pä detta fatt upmuntra dem, fom bidraga til des
ändamål med några färdeles nyttiga nya ron och
arbeten. Dock förbehåller lig Academien, när in-

ga egenteliga Oeconomifka åmneii at fynnerlig vi<>t

åro inkomné, at kunna med denna hedersbelöning
ihågkomma Auétorerna til andra märkvärdiga, och
väl utarbetade afhandlingar, fom på något fätthaf-
va gemenlkap med allmänna hushållningen, eller

fyfta på förbättring af någon des del.

FÖR-
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Pa dfe Ron, foni åro införde i detta Quartalets

Handlingar.

I. T Ycdje fortjättningen af anmärkningar^ om
nyttan af ärliga Fortekningar pä födda
och döda i et Land - - ^

^, Berättelfer huru Fattu-fot biifvit botad pä La-

zarettet i Stockholm^ ^/ Abrah. BåcK.

5. UndeYjokning om orfaken^ hvarfore firomen al-

tid gar in i medel- ha fvet genom Sundet vid

Gibraltar
^ J. F, Waitz - - 2?

4. Bejlirifning pä en Infcä , lovars Larve lefver

af SofveUmat
^

ingifven ^/Daniel Ro-
sander • - - 51

j*. Sätt at tillika goda och fä^ vigare än med Sä-

nings Macbin^ af Sacharias West-
EEC K . - - f )-

g. Anmärkntng om Lamhet
^ afPehk Zetzel yg

^, Metcorvi ohfervatioricY for är 17^25 af Bengt
Ferner - - - 64

8, BeIh ijnin?^ pä cn rar fiffig fom kallas Lods ^ af
Pehr Osbeck - - 71

9. Utdrag 'af Kongl, Fetenjkaps Jcade7n. Dagbok

I :o Om kölden fom vant i Sverige denna viv.ter 74

2:0 Om de Prcemier Kongl, Academien gif^vit

fur näjiledit år - - - 7^
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HANDLINGAR,
Föp^ MMaderna

ApRILI?, MajXJS, JuNIUSé

Är I755*^
PRESES

Friherre CARL FREÖR. SCHBFFER.
KONGL. MAJ:TS och RIKSÉNS RÅD.

^ninårknmgär
^

Otti

Nyttan afärliga Fortekningarpåfödda och

doéla t et Lahd.
Fjårdc ftycket-

Utom den moralifka nytta det med fig haf*

ver, at vi flitigt och med eftertänka pa*

minne ofs var dodelighet och Månniflcans

van-
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vanfkeliga tiKBnd , ifrän fodflo - (lunden, genom
hela des lefoad 5 förefalla jåmval uti et Samhälle
mänga angelägna mal, fom fordra kunfkap, uti

hvad ålder männidcorna mäft eller minll då? hu-
ru långe man med någorlunda fannolilchfet kan
förmoda , at en frifk månnifka af gif^eifc ålder,

kan ännu lefva ? Huru många månnilkor ungefär-
ligen finnas i hela Samhållet af en vifs ålder , eller

inom vifla år ? med flera dylika frågor, hvilkas
vigt jag med några exempel vil bevifa.

;

Det brukas mycket utomlands, at Regerin-
gen, i påträngande nod, iiplånar penningar af

underfåtarcna, på de vilkor i> at lån-gifvarne,' i ftäl»

let for betalning, tå en vifs fumma årligen i hela

finlifs-tid, få ttortiltagen, at både Capital och
laglig Rånta derigenom må utbetalas , til defs

län^gifvaren dor. Sådana ofverenskoramelfer öm
lifs-tids råntor plåga ock fke emellan enlkilda.

Det kommer da an på at veta, huru många år

lån-gifvaren ånnu förmodas hafva at ofverlefva,

på det Ars-Råntan må paflas derefter. Dor han
forr, ån man förmodat, dä vinner lån-tagaren,

fom ej år förbunden til vidare utbetalning ; men
qm han léfver längre , måfte lån-tagarcn med for-

.

luft årligen utgifva lika ftor Summa, ehuru lån-

ge lån-gifvaren lefver. Den fom på detta fåtter

lånt af många, vinner val på den ena och förlorar

på den andra > men det får dock ej tagas fom et

blott lycko-fpel. Forfigtighet fordrar altid på e-

na fidan, och billighet på den andra, at man vid

ofverenskomm elfen fer fig fore, at hvarken for-

hiften eller vinften pä hela lånet kan blifva alt

for
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för ftor : ty Caflan lider vid det fprra och Crc-

diten vid det lenare,

De Franflce få kallade Tontiner ftodja fig

pä en ungefarlig uträkning, huru länge, af ct vifst

'

antal fam-älciers männilkor, någon kan vara ofrig.

Dc fom forftråcka Kronan penningar, f6rde]a$ i

nägra GlalTcr, efter deras ålder. Alle, fom ho-

ra til ca Clals och foljakteligcn åro af lika ålder,

gora lika ftoi' infåttnirlg. Sedan får Claflen årli-

gen en vifs fiimraa til delninj^s, fa ftor tilta^^en,

at hela Ciaflens infåitnings Capital^ med dera lö-

pande Ränta efter ofvercnskonlmelfe, kan inom

et vifst antal af är blifvä til fullo årfatt. Ära-ta-

let beror på en lannolik gifsning, huru långe det

fkal draga ut^ forr ån alle del- tagare i Clauen å-

ro utdodde: ty <lc årfva hvars annars ranta, få

långe någon enda år i lifvet, hvilken då cnfam

fårupbära fåmycket^ fonik helaClaflen borde til-

falla. Låt vara, at töco månniflcor, af vid påf$

20 års ålder, gjorde infattning, och det holles for

troligt, at ingen af dem fkulle ofverlefva po är,

dåmål^e lån-tagaren bereda fig at utbetala lika

ftor fumma årligen i 70 år. . Om ingen del-åga-

re i Claflen lefvcr få långe ^ vinner Kronan få

mänga års Ranta, fom Glaflen forr utilocknade,

ån det förmodades. Men lefva nåo;re eller alle-

naft en enda af dem 6tyer93 är, måfté den bevil-

jade fumman likafullt ärligen utbetalas, iå långe

någon är otrig , Kronan til dryg forluft.

I Ängland åro de få kallade Ännuiteter myc-
ket i bruk emellan edlkilda perfofier. En, fom cj

har annat at uppehålla fig med til dod-dagar,, ån
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et vifst Ccipital, hvar af Imn icke år angelägen
, :it lemna nägot St fina arfvingur 5 fattcr det in pä
Ranta hos en välbetrodd\ Man , med förbehåll,

at ärligen fä ut en yils lika Hor uimma i fä och
fä mänga, är: e. g. i zo är 5 om han tror fig éj

kunna lefva längre. Mifsråknar han fig och lef-

ver mer än zo är, blir hans öde at dö i fattigdom,

^emedan bäde Capital och Ränta dä äro förtärde.

De här i Riket mrättäde Änke och Pupil-
famt Regements Underhälls- Caflbr fkuUc ock-
antingen med tiden räka i underyigt genom alt

för 'dryga.titberalningar 5 eller göra infättarena

orätt genom alt for knappa, fä framt icke all

til ärhällande mögelig lannolikhct
, angående

niänhifkornas medelmättiga lifs-iängdj varit lagd

til grund, under Planen.

Uti köp och afhandlingar om Faftighcter,

fäfom dä en ätager fig at förlörja Säljaren til

;död-dagar, famt vid Teftamcntcn och flera dy-

lika tilfällen
5
pläga ock hos ofs ej fällan före-

komma mäi, hvilka en förfigtig ej vil läta an-

i^iömma pä blott lyck-fkott.

At ajla defla frågor , , och ätfkilliga andra,

»foto jag, vid tilfålle vil nämna, kan häm-
.tas

.
mycket ljus utur Förtekningar pä döda,

hvar uti hvars och ens älder vid aflidandct ar

utmärkt. Men de .•böra förfigtigt nyttjas. Et
eller annat ars Förtekningar göra ej em beflan*

ctig Regeln ty vifla fjukdomar, fom ej alla är

Iro lika gängbare, angripa den ena äldren mer
ån den nndra: derföre år m.änga ars förfarenhet

0Ödig. En enda Stads eller orts efterdöme fär
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l|ke eller ISmpas til alla 3 ty Climatcrs,-.lef-

nacfs-artcrs och andra omilåndigheters olikhet

kan gora den Ikilnaci, at folket ej alleilådes

fiinne^t i allmänhet til lika hog aldcr. T lyn-.

nerher är, ej rädeligt, at lita de orters fortek-;

ningar, hvareft niycket fråmmahde folk urligeit

inkommer och dor. Derfore^ ehuru det hafver

lin itora nytta, ^at fe, huru döden hushallar i

folk-rika Handels-Stader, år likväl iakrall, at til

förfcnånlnde lagranna frågors belvarande rädfrä-

flyttar eller mkommcr. Det \^ar oriaken, hvar-

fore Halley ej tordes trygga fig vid Lon-
dons (iöds-lillor, utan, i brift al: några tilråckc-

liga på Landet gjorde, utvalde dem han fått i-

från Brefslau i Slcficn, en Stad, fom han trod-

de måit bcllå af infödingar*

Genom fem års obfervationcr derftådcs, fun-

nos, af I i74månni{kor5 fom årligen efter et me-
del-tr^r blifvit dode^ 348 vara barn i férfta å-

ret: 198 barn emellan i och fulla 6 år. ' I de
följande f åren til det ellofte, voro allenaft 39
dodc', och zo emellan det ellofte och lörde ål-

ders året , iom utgöra ej mer än- 4 for hvart år.

Ifrån det iSide til det 21, doddc f om året:

emellan ir och fulla z6 är, dodde <S: iedcpi

til, det fo:de afgingo årligen 8 månnifkor vid
pafs af hvart ålders år. Ifrån ,yo:de til 7o:de
laknadcs 10 eller 11 månnifkoi; far \Kvart år.

Af alla 1 174, voro ej flere än zt åidre ån 8(i)

är: aileiiaft tvånne huano til po.

F 5 Ker-
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Kerseboom har gjordt dylika anmårknm-
gar i Holland 5 och cicrvid afven nyttjat for-

tekningar pä dem, fom haft lifs tids Råntor,
hvilka fynas vara mycket tilförlitefige : ty den,

fom forbinder fig at ärligen gifva Täfiiana Rån-?

tor at en niyckeqhet månni(kpr, lårer ej under-

lata at utforika hvar och eq råntertagares ålder

vi4 ofyer^jisl^ommeiren, famt efterfpana ochup-
tekna 5 når O^gon af den) dor och befriar ho-

nörn ifrån vidare utgift. Dock emedan det år

troligt, at ingen köper åt fitt barn en lifs-tids

:rånta, med mindre det tomt igenomgått kop^
pcrna och eljeft tyckes viira frifkt: lamt at ej

,HeUer någon å)dre gor vägf^ipi infats for lig fjelr

i denna art af JLiqtteri, om han icke, i ^nfeende

til fin dä varande helfas ftyrka, gor fig räk-

ning på lång lifs -tid i fä fynas deise Rånte- ta-

gare bora vara mgot niera längrlitvade, ån et li-

Ha antal rnånnifkor at allmänna hopen.

Deparcieux har i Frankrike h^ff tilgång

til längderna på dcl-tagare uti tvånne fi:ora Ton-
tiner, om hvilkus ål.der och d^ds-år man år

ganflca n^^gråknad i famt til några klofte|'-boc-

ker, på Munkars och Nunnors ålder vi4 afli-f

dandet,

SiMi^soN ariforer ut:i Dqrfs, år ij^t utgifiie

TraÄat, om Lifs- tids Råntor, en Tabell, atvir

fa månniftornas docjclighcts ordning i hvar ål-

der, grundad på mortalitets liftonia i London.
SiissMiLCH har famkt en hop hit horande ob-

fervationer, gjorde i Tyfka ftåder. Men ingen

har haft tilräckeiiga och fäkra obferv^^tioncr i

detta
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ictta åmae, gjorde pa Lands-bygden , hvarcft

Naturens ordning minft i detta rnalet rubbasv

Dcna vantar hela den uplyila verlden ifrån Sve-

rige 5 hvarelt inrättningen til deras ärhällande

och fortfättande år Iläld pä fä lått och redig

fot.

At undvika vidlyftighet, och ipa det hvar

och en, fom behagar, mä hafva tilfälle at fjelf

derofvcr gora fina anmåris:ningar, vil jag ftälla

HAX.LEYS , KeRSEBOOMS , DéPARCIEUX OCh
SiMPsoNs til ^ka mätt reducerade Tabeller

,

jämte hvarandra i och dertil bifoga trenne nya,
i anledning af Svenfka fortekningarna for är

Den forfta Tabellen vifar, när tufende mån-
nifkor i vanliga fjukdomar do pä en ort, huru
mänge af dem höra til hvar älder. Den forfta

Columnen utmärker forhållandet at de dödas an-

tal for hvar älder, fäfom Halley det funnit i

Breslau : den andra, fäfom Kerseboom det fart

i Holland: den tredje foreftåller famma förhål-

lande i hela Sverige, enligt 174P ärs döds-lång-

der: den fjärde, det famma fårftildt för fex

Svenfka Höfdinge domen, avilka det äret hade
minfta kånning/af fmittoi^mima fjukdomar. Fem-
te Columnen år et utur de fyra föregående ut-*

fokt medel-tal: den fjette , Deparcieux' ut-

räkning efter Tontine-längderna : den fjunde,
Munkarnas: den ottonde. Nunnornas afgäng i

hvar älder: den 9:de , förhällandet i London:
den icrde, i Stockholm. De torna rummen i

ö, 7 och 8 Columnen kunna fyllas med de i

famma rad motfvarande tal uti femte Colum-
nen^

F 4 For-
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Féyjia TABELLEN, fim vtfar, huru
mänga månmjkor då / himr 4lder ^ når

af (illa dlclrarna tilfammans ta^n^

Ars ålder.

po qndcr i -ar

JEmell.iocb
g

^ - - 3 och 5
5 och 10

10 och 15

15 och ;:o

20s — 2S
25 — 50-

5^
55 — 40
4^ — 45
45 — 50
50 — 5f
55 —
6c --, 65
^>5 70
70 7s
75 — 80
80 85

^ipelj.g5och90
Sfver 90 ar.

1
^

1 3 1 1
> 1

6 1 -TT

I 7 1 Q
i 9 1

'O

260 '* ,1 c 320
104. 70 104. oc 184 100,

58 49 TT 52 45 43 39
294^ 33 39 35 —

44
1

19 1 28 24 26 24 21 25 16
20 -4 2:? 21 25 22 23 30
25 3^ 24 24 26. II 21 20 28

^<

• 52
51 45 26 cs 31 26 21 21 55
34 40 28 -5 32 26 22 24 56 59
38 56 30 27 33 25 39 24 35 49
4P. 29 35 24 30 29 3^ 40
40 38 90 35 56 27 37 29 35
41 43 3X 3^ 38 ?^ 44 37 50 92
4? 46 33 41 40 41 50 29 32

4: 48 50 5^ 48 57 t* 25 40
44 50 49 57 50 56 65 50 25 28

41 5?! 58 !
50 6^ 61 6i

1
^9 33

31 54 40 49 43 61 50 56 X3 17

34 40 33 4^ ^6 44 10 13
"? 18 ^6' 18 24 IQ 7 7^7

58 8 < 2 7 2 5

Summ^
I
ipop ! 1000

!
Iooq

S
1000

\ 400Q, [ (^6; i 5^3 ( 525 i
iQoo, i iooq,

Den fom behagar, kan Tjelf låtteligcn gora den-*

naT-4bell hinkomIig ^ifvTnfom ock den toljande,

at de iiinefatta allaär, i ftälietfor hvart femLe^fom
hår allena^lT; år utfått : ty nar y c. for fem är afg^



Andra TABELLEN
^
/om vifar , hum

många månmjkor lefva I kvar ålder., cler-

jämt looo födas, ceh lika månge då

hvart är t den ordnmg-, fom jörjia

Tabellen utmärker.

Aldei%
1

I
1
2

1 B 1 4 ! 1

^
1 7 8

1 1

10 i

. ,1 -.-—
ödd ii j>3 I ;a* 1000 ICOO : lOCO icoo Toeo

.

1000 ICOO
efv. 1 1 ärsåld. 705 7aO 774 1^)5

— 710
til 3

--^ 601 674 601 661 496 610
nii. 5 —

-

543 <585 580 é27 608 617 453 573
^•»0 — 5U 635 594 569 583 1 4^9 543

495 607 508 568 544 560 384 .5-7

20 -rw- 475 4S6 547 5^5 538 525 525 961 497
450 462 5-5 497 511 502 503 333 445

;«> — 430. sog 456 49^ 4^5 485 480 <
482 901 390

?^
— 386 468 408 473 4)4 458, 457 453 265 331'

40 — 548 45^ 378 446 401 . 454' 4>^ 434 250
4i? 50g 403 349 4Xt 5Ö7 411 4D0 405 242

268 ^^9 97^> -31 384 9761 160 \ 207

55 227 919 -40 295 347
1

318 339 130 175
60 ^ 185 255 S99 -53 i 268 295 ici 143

65 142 225 205 248 205 21? 103

: 98 1 175 1
»5^ 191 155 1501 18? 51 75

75 --^ 57 125 104 1)3 1C5 90 122 ?^ 4^
7? ' 64 S4 Cl 4P 19 25

s>- 9 52 44 29 53 22 9 13

3 Ii 2O
1

11 8
"7

2 5

månnilkor
5
afdragas f for hvardera aret; och

fä vidare. Dock bor tiUcs, huru Series fig

fovhäller^ hvaruti det cj Ivart at finna fig.

i

F f An-



Andra Tabellen vifar, huru mangq. månniftor,
aftur(;^nde5 fom födas, hinna til en vifs älder,

der lika mänge, pa iamma tid och i den ord*
ning do, fom den med famma ziffra markte Co-
lumn i förra Tabellen utvifar.

Af defsa Tabeller kan inhämtas , at döden in«

genliädes grymmare graflerar, ån i London (C/9-

iumn,9)^ hvarell haltten af de födde dor, innan

de fylt tredje äretj öch efter år, allenalt

cn Tredje-del-, efter 40 är ej mer ån en fjärde-

del år ofrig. Dernåll kommer Breslau, Column,

I, hvarelt hälften hinner til 1:4, och en fjärde-

del til ff års ålder. I Stockholm, CV/««;/?, jo,

är döden til 2o:de året litet fkonfammare ån i

Breslau3 men angriper fedan få mycket härda-

re. I Holland,^ Column. x, och uti de fex Svenfka
Hofdinge-domen, Column, 4, tyckas männifkorna
biifva mäft Iclng-lifv^de : hälften af de födda

hinner til 30, och en fjärde-del til 64 år. Co*

lumn, f håller medel - vägen ibland dem alla,

och lårer jämväl komma fanningen nårmall:

der fer man, at en fjärde-del af de todda afgår

1 forila året : den andra f)årde -delen affmälter

ifrån det forfta til det 24 ålders året: den tredje

uthärdar i de följande ;ö åren til det 6o;de.

Öfveralt är dodcn måft ftonfam i ungdoms å-

rcn, emellan det 10 och Zfide. Til fjuttio år

hinner knapt hvar fjundc, fom fodes: til 80,

hyar fextonde: til po, ej mer ån en ibland 130
födde. Dock tyckas flera hinna til hog ålder i

Sverige, ån pä någon_jaf dc andra orterna. Fle-

ra^ års obfervationer (kola vifaj> om vi vårkeli-

gen hafvc at hugna ofs af den formoncn ftan-

digt^ Märkvärdigt år ock, at Nunnorna, fe
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C$lumn. 8, uthärda längre ^ åil Munkarna, Co/.

7. De Svenfke Fårtekningarnä tyckas åfven

beftyrka^ at Qyinno-konet har llorre liflighet,

^ller mera lift-krafter, än Man-konet: ty ibland

barn under 10 ar, fom är 1749 blifvit döde,

voro emot 1000 flickor, 1117 goflar. Nu år

val lant, at flcrc göffar födas, och malle derfo-

re flcre 005 meri de födas ej, pa långt när, fa

mycket fierc, fom de do> ry emot 1000 flickor

föddes det aret här i Riket allenail 102,7 goflar.

De'rfore,\ öm könens antal hade af födda och döda
hade alla är til hvarannan famma proportion, fom
år 174^), fkiiUe icke allenail det lilla ärliga ofver-

fl;ottetaf fodcla gofIlir,innom 10 är på ut, utan ock

P af 100 der utofver: hvilket gores troligt af

den anfenliga myckenhet af qvinfolk, fom är i

alla JLands-orter mer ån at man-konet. Det fy-

nes ock bekräfta famma fats ^ at ibland dod-fod-

de barn, voro, oftabemalte är, fulla tvä tredje-

delar goflar. Det tilkonimer phyfiologis at ut-

forflca orfakpn til denna mifsmon, om han finnes

beftåndig.

Vidare kiinne vi af andra Tabellen finna, hu-
ru månnifkans lifs-kraffer ifrän fodilo-ftunden nå-

gra är hailigt tiltaga^ men redan efter io:de äret

begynna åter Imäningom minflvas. Ty om anta*

let af de kfvande i hvar älcfer, delas med antalet

at dem^ fom i famma älder plåga ärligen do, up-
kommer et tal, iom vilar, uti hvilka åldrar mån*
niikan år ftropeligall och mall underkallad dode-
lighetens hårOvande. Vi vilje , i anledning af

femte Columneii i famma Tabell, anföra foljaii-

de uträkningar.

Uti
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Uti forfta ålders året clor gemenligen livar 4dc
E<racllandet i och 3:dje dor en af ^ 16

"Emellan det 3:djc och ^:tVj - 2.6

'Emellan det 5: te och iq -
, r 76

Emellan det lo och 1^ 114
Emellan det i^: och 20 " lif
Emellan 20 och 2f iOf
Emellan och 30 ars alder^ dor en at 83
Emellan 30 och 35 - - 75
Emellan 3ve>ch 40 •

* 66
Emellan 40 och 45 - S8
Emelhn 47 och 50 - 50
Emcllviu 50 och )f * ^ 45
Emellan <^f och 60 ^ * 37
Emellan 60 och 6^ « 2,7

Emellan 6/) och 70 * 21:

Emellan 70 och 7^ • " 16

Emellan 7)*- och go 3^^-

Emellan go och 8^ " 9
EnYellan och 90 dor hvar - 6

Altfä år månniflcah lifligaft omkring if:de al*

ders aret, da af 12,0 famariga gemenligcn cj mer
än en dör, Strax efter 2c*deäret börja lifs-krafter-

na märkeligen aftyna, fall än kroppens llyrka

ånnu några är plägar tilvåxa. En männiika om
jf ars ålder kan gora fig lika godt hopp at ofver-

lefva ån et ar, fom et barn i tredje aret > och en

emellan 85 och po ar, nåtran ftorre, ån et nyfodt

barn.

At den fruktan mange gora fig for de fa kal-»

lade Climacterifka aren 5 fäfom mycket farliga,

af ogrundad, behofver ej annat bevis, anat For-

teknmgarna intyga 5 det pä dem ej flere med do-
||

den
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dcri afgS , an de naftforegaende och föl-

jande.

Med den åträ Forfyncii hös öfs visligcn in«

plantat efter långt lif, ar hviir och en ;ingclagcu

at veta, 'pa huru mänga ar han aniiil kan g6'r;i fig,

fannohk räkning. Vi hafve ock liar oiVairfofc vi-

fat prof, huru nödigt det är vid nianga tih^ållcn^

at kunna gifsa rätt5 om andras tiltormodande Hfs-

långd. DcnneeftefiångtadcUplyfalng hari fynner-

lict gjordtv ^tt goda Fortckningar pa dc döda fä

mycket efterfrågas utom lunds. Da alla ar ocli

månader läggas tilfammati^ föm hvar och en, af

ct gifvit llort antal niannifkor, lefrat ofver en
vifs ålder ^ och fumman fcdan divideras med fam-

ma antal^ upkommer et tal i quoren., fom gifver

tilkärina den medelmåttiga iifs-langd, hvar til

berörde antal mannifkor hunnit ofver lamma aicler.

Sä mänga ar och månader tilfimmans taLnic ^ fom
cn del iefvat längre^ äfvcn la mänga härden an-

dra delen tidigare dödt, ånbemälte medelmåtti-
ga lifs-långd fordrade. Det ar klart, at ju ftor-

re antal af dcda man har at tilgli, fanvt ju noga-
re deras ålder pa år och månader varit upteknad,
dello ftorrc fmnoiikhet kan af uträkningen vän-
tas tor mannifkorna i gemen. Dc SvenflvC For-
tckningar äro i det målet icke aldcles tilrackelige^

emedan i dem uptage.s allenail hvai^t femte ars ål-

der. Dod-längderna pä dera, fom' varit deltaga-

re i lifs-tids Räntor och Tontiner, åro fä mycket
mera nogräknade. Efter dem hafva Kerseboom
och Deparcieux gjordt uträkningar, af hvii-

ka jag vil meddela et utdrag, med formodan,
at de fä vida äfvcn lara infräffli hos ois , Ibm
dodclighcts ordningen i Sverige

^ enligt fjärde
' Co ^
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Columnen i föregående andra Tabell, med deras i

andra och fjettd Columnerna öfverens itam-

mer.

Tai>vl/pä den medelmåtiga lifs-långd, hvär

til månmfkor plåga hinna , öfver vtfa
är.

efter efter

Kersf-b. Deparc.

Är. Män. Är. Man.

Deras, fom fyllt i år,

foni fyllt 3,^
-

f är, -

IQ -

- - - If
- 2.0 ,

-

. - Zf
- 30 -

- 40 -

- 4t... 5-0 -

- ff
- 60

. . - 6f
- - - - 70 -

'
,

- 75
- - 80 -

_ - - 8f
D.efom fyllt 9qär,lefva

ånnii gemenligen.

6

43, ö 47? 8

44? 4^? 5

4i, 0 40,

3P> 7 0

36, 3 40, 5

3 37? 2

30, 6 34) F

4 3°» I I

^7? 6

4 - >? 1 1

•9? r f

16, 17? 5

14, I .14? ?

I '? 7 11, 3

P? 2. 8

6, 10 ö. 6

f? 0 4j 8

?? 4 3?

i? I5 9

Skil-
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Skilnadcn emellan Kerskboom och Dépar-
CiEux är Itorfl: i de yngre aren , dä den lenare

lofvar längre lifs-tid : hvilket fynes komma der-

af, at han endalt rattat fig efter deltagare uti lifsn

tids Råntor och Tontiner, fom redan vid infatt-

ningen til ilorre delen genomgått kopporna, famt

eljell varit rätt frifke. Ty mgcn vägar gcrna en

dryg utgift på de fjukliga^ foni efter mannifkiigt

utieende ej länge fa njuta frukten dcraf. Ker-
SEBOOM har dcrcmot , til fin Tabells uträknande,

jämväl nyttjat andra fortekningar , for hvilken

orfak den ock bättre lärcr palla (ig med männi-

Ikorna i allmänhet.

Det vore formatet, om nagotv , i anledning af

denna Tabell 5 gjorde fig fakcr, at ännu ta letva

många år. I alla äldrar do nägre, och det ilar i

Foriyncns välbehag, hvilken lotten forll träftar.

Men det är dock vid många tilfallen nyttigt, at

hafva någon Probabilitet til efterrättelfe. Be-
fynnerligen kan den , fom åtager fig at be-

tala lifs-tids räntor åt en myckenhet folk
, gö«

ra fig ftat på , at hvarken mycket lör-

lora eller vinna , om han inrättar Räntan til

3(5, hogft 40 års utbetalning til alla, lom vid of-

verenskommelfen voro zo år gamle j
jv-, hoglt

34 ^rs utgift
, pä dem fom voro 30 år gamle , när

accordet gjordes, och fä vidare > ty fä många
år en del af Rånte - tagarne lefva ofver den ti-

den, få många ungefärligen lefva de ofrige der-

under.

At de yngfte barnen efter Tabellen hafva
mindre tid at iefva, ån de åldrc, bör icke före-

komma
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komma underligt, da vi bctånkc, at den1 ånmi
foreilä mänga fjukdomar och farligheter^ hvar-
iiti atfiviliigc fatta lihxi: til^ dem de iildre redan
..lyGkligen genomgått.

Forlfätining bar näfl ^

P. WARÖENTIN.

SÄTT,
At utröna^ hiLTu mycken Salpeter fjtnes tett

färdigt gjordt Krut :

ANMÄRKNINGAR

,

Om Krut-verket i Alhnåiihet.

M

.

JACOB FAGGOT.

§. I.

J. mlednlng til at utröna Krutets Salpe->

Åå ter hällt ^ bar jag fått af KongL
il Maj:ts ock Rikfens'Krigs Collegiuyn,

hvareil jag förnummit : huriilcdes klagomal fom

tidaft iipkomma , öfver fvagt, och odugeligt

Krut, och at föga fak erh c t ment giB/es om en

riktig Krat-tilverkning.

Sä ofta n-igot klander der'i'id-fig yppat,' hat-

•

va Ibmliga trodt:, hela felet berodt pa de äm-
• ' nens
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iiens flåtta befkafFenb^t hvaraf Krutet blifvit

gjordt: hvaremot andre pallatt, at ftorfta felak-

tigheten legat Uti arbetets vanfkotfcl under till-

verkningen. Men icke har man fä lått kunnat

ofVertygas defom ^ at mer eller mindre Salpeter-

brift, kunde hafva varit vållande til fåmre eller

bättre Krut^ ty fall Hoglofl. KongL Krigs-Col-

legium haft nog anledning til den fenare tankan,

af ätfkilliga anilållda Prof-tilverkningar^ hvaref-

terman altidfått forfvarligt Krut, hvart i lin fort,

när det i viffa torördnades ofvcfvaro, blifvit for-

iedt med den tilläts af Salpeter^ fom Reglcmen-

tet fordrar 3 få har dock, vid andra upkomman-
de tvifvelsmål^ ingen utvåg varit for handen^

at kunna Controllera den fxken,

i. Imedlertid (kulle likvift Rikets Forfvars-

verk, fom til en ftor dél beror på cn riktig

Krur-tilverkning, råka i llorila våda och äfven-

tyr: äfven fom ock den utrikes Krut-affåttnin-

gen, fom nu på en tid fotftllit i aftagandc och
mifscredit, aldcles gä under, om icke de äm-
nen, fom Kongl. Majrt och Crönan beftär til

hvart flags godt Krut , blifva dertil verkeligen

nyttjade och infarte.

3. Och fom Salpétcrcn åf det angelågnailc

och dyrafte äilmet til Krut 3 få ät det ock
måft utfått for at blifva af ötfogit arbetsfolk

vid Krutbruken^ tilgripit och undanhållit: hålll

Herrar Krutbruks- Forvaltarne
, iildi\^ kunna,

fa noga fom Vederbör, fe fitt folk på fingrarna,

få länge något tnedcl
,

C] ^ller for dem varit

bekanc, hvarigenom tlerfarne fjelfvé, jämte firi

egen anliåndiga mcdtåflan, i denna faken^ kuit-

O mt
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nat bevaka Kongl. Maj:ts och Cronans Ra<^a
och bäfta. ' ^ ^ ^

4. Således fkonjcs nogfamt, hurulcdcs myc-
ken angelågenhet (or P//^^'//^:^/// dera beror : at

nägot fält iiptåckes, hvarigenoiii man 5 med lätt-

het och fäkerhet, kunde utröna, huru mycken
Salpeter vore, efter Centneren^ inlagd i et fore-

kommande Krut.

f.
Da nu detta blef mitt åliggande at tan-

ka pä, fag jag tillika, buru ogvoriigt det var, at

få reda häruti, genom den vanliga och bekan-
ta Hydroflatijka utvägen, fom beflar i utrönande
af de krop^jiars gråvitas fpecifica^ fom krutet go-
res utaf , fa val hvar for fig, fom när de äro

blandade i krutets Majfa : hålft man ej eller

kan bjuda til, at gora iadant förfok, innan kru-

tet , fom innehåller tre ämnen, nämligen Salpe-

ter, Svafveloch Kol, blifvit iafvepi 1 den fjer-

kroppen, fom bor ' vara talg eller vax, pä
det Salpetaren, under krutets vägning i vatten,

ej mätte lofas up , och gora protvet oriktigt.

Altfå har jag utgrundat och utrönt et helt an-

nat och päliteligt fatt til denna proberingen :

hvarigenom den , fom några gängor far lägga

handen dervid, Hal utan räkning eller aktning

pä ämnenas Gråvitas fpecifica^ kunna utröna kru-

tets Salpeter - hällt , med all den noghet, fom
vederbör.

6. Hårtil fordras följande Inftrumenter eller

Redikapér: 1:0 en quick Hydroffatijk Vägbalk
med fm tjlhorighet. 2:0 en annan ^i^r^r^^if Väg-
balk jämte en infats vigt afen Skälpund .Dennavag
balk bor vara fä quick och liten, at derä hogft

kan vågas r fkälpund^ ^/^'^gdj vid pafs, på hvar
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fkai. 5:0 tvånne fmå lofa mesfings kuppar^ li-

ka tunga och få dryga, at j lod krut har godt

rum i hvardera kuppen. 4:0 nägra par lika Ho-

ra Cylindrifka glas 5 af 4 Decimal tums hogd och
2 tums Diameter^ i det nårmafte. f:o en Cent-
ner-vigt, fom efter glafens forefkrefna ftorlek,

år lagom 5 då hon är af i lods tyngd, viflualie"

vigt: hvar hundrade del af denna lilla Centner-
vigt kallas i (kålpund 5 hvilket ater bor vara

fordeit i 31. delar, fom då heta lod. Denna
vigten bor vara noga jufterad, få at hon i fmått

har famma forhållning och indelning, fom
£lualie-vigten i Hon, 6:0 et par ^//n^r-trattar,

tvånne fmå flcedar, den ena mindre ån den andra,

et par fmå fpetsglas , z^hcl cbryjiall och ^nther-

mometer.

§. 1.

I, Sjelfva ^tronings - Sattet , beftar i

följande omitändigheter : Sedan man forfetr Hy-
droftatijka vägbalken med fina (kälar och på dera

infatt de lofa mesiings kapparna, upvåges derå,

efter ofvannåmde lilla vigt, i. Centner af det

krut, fom (kal probcras : fammaledes afvågas få

många fmå fkålpund Salpeter, fom nian menar, at

krutet deraf innehåller, eller yf fkålpund, foni

det bor ega efter Reglementet, Om lagenhet år,

få tages härtil fanima fiags Salpeter, livaraf kru-
tet år gjordt. Efter afvägningen, flår man kru-
tet i et, och Salpeteren i et annat, at de otvan-

fagde glafen, dem man fedan fätter på vigtflvålar-

na at den under N:o 3 omrörde vågbalken, hvil^

ken dä bringas til jåmvigt, med torr fand eller

G z bly-
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blyhagel, fom laggas til det lättare glafet. Sedan
fias, äfven til jämvigt, lika mycket vatten 1

hvardcra glafet, hvilka, efter fin Itorlek , hvar-

dera inrymma vatten af 14 lods tyngd vid pafs,

och biifva deraf lagom falla, fa at Hydroflatijkd

^laspamn, kan fånkas deri , utan at vattnet går

ofver glasbräddarna 5 eller for nåra derinriU

Härvid kan brukas antingen fjo-ftrom-ellerbriuls-

vatten, allenaft det är klart och någorlunda ren-

fmakigt, f:imt af ct llag i bägge glafen. Efter

vattnets invägning, tagas glafen trån vigtfkalar-

na, och fättas pä bordet , famt röras flitigt om :

fä at uplosningen, fä väl hos krutet, fom falpete-

ren, må gä defs fortare. Den förra vil jag nu
kalla Krut Solution och den fenare Salpeter-

SoLution.

Det pämintes * väl ofvan, at man vid deffa

prof, hälft häller lig vid iamma (lags Salpeter

,

lom år i krutet , emedan uti hans tyngd är någon
liten (kilnad, alt efter fom han är mer eller min-
dre luttrad 5 men fom berörde {kilnad kan lliga

til nägralod, men icke til et helt {kälpund pa
Centneren , om Krutets Salpeter varit någorlun-

da luttrad ^ fä mä man, vid proberingen, bruka
nägon annan medelmåttigt luttrad Salpeter, om
fädan flags ftlpeter ej är til fångs, hvaraf krutet

gjordt år.

2. När fä väl den rena, fom den i krutet va-

rande Salpeteren, åro hvar i fitt glas uplolte, och
krut-/^/^//ö/^^;^x grummel latt fig til bottnen, fä

mycket fom (ke kan 5 fä tager man bart Ikälarna.

och häftar glas-pärlan vid den Hydroftati&a väg-

bal-
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balken, famt låter håune fankas, fovft i Salpeter-

Solutionen^ hvaveftier Vagbalken, genom blyha-

gel eller annat 5 lattes i jämvigt, enar pärlan hån-

ger fritt i Solutiomn, Sedan uplyftes vågbalken
med orubbad fran detta glafet, och
pärlan aftorkas famt fånkes uti KYUi-Jolutionei7.

Finnes dä, at Vågbalken, med fin fritt hångan-
gande pärla i denna Solution^ ftäller fig til famma
jåmvigt fom i den förra > få år det fäkert, at kru--

tet innehållit lika mmg-x preCent Salpeter, fom
upvågdes och fölvsrades i S'Å\^ticx-Solutionen,

Men fjunkcr pårlan djupare ned 1 kxMt"folutio'^

nen^ än hon bor, få at hon bringar vågbalken ur

[åmvigt^ då är det ofelbart, at någon Salpeter

felar i krutets tiifats, emot hvad man men-
te, eller det borde itmehålla.

3. Atnu, utan räkning, kunna finna, huru
mmo^^x proCent Salpeter, i denna händelfen, fattas

hos krutet 3 fä väger man up iå många {kalpund

Salpeter, efter lilla vigten, fom man tror brirta,

eller något mera. Tager fä et The-fkedblad
kvvLi-folution ur defs glas, och lägger i Ikedeii

någon del af den fift upvägde Salpeteren , famt
häller hänne ofver et eldkol, eller i ljuslågan, (å

at Salpeteren fnart fmälter, och flår fift demia lil-

la uplosningen, ikxnt-Jolutiomn tilbaka igen. Om
nu pärlan deraf ger fig lagom up, få at vågbal-
ken kommer i jämvigts la är det fylleit falpetcr

dit lagd , hvars quantum man får veta, närman åter

väger up,hvad quare är^af den til^APT^m;^^^^ upvägde
Salpeteren: deraf fer man ock tillika, huru mån-
ga pYoCent Salpeter i det probcrade krutet fe-

la, eller huru mycket det netto innehåller.

G 5 Hit^
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Hittar man ej forfta gängen på, at taga lagom
Salpeter til denna juftcrmg j få får man foiioka

det flera refor: men ofningen uträttar, at maii

fållan behofvér gora det mer ån tvä gångor.

4, Skulle åter, vid mycket ftarkt och o-

kåndt kruts probering, få hända: ztkxvit-folutio'

nen innehoUe mera Salpeter, än man låtit uplo-*

fa i Szlfzitx-folutionen : då jufleras Hydroftatifka

vågbalken forft til jåmvigt i Knit-foluthnen ,

hvanfrån pärlan åter uptages, och med behåU
len jufiering^ fänkes i Szlpctcv-folutionenj hvilkert

i denna håndelfen, med ny tillagd Salpeter, for^

ftårkes, pä fått fom fagt år, tils vågbalken
kommer i fin förra jåmvigt. Och fom maq
åfven på detta fåttet finner, huru niånga pro-^

Cent Salpeter, detta proberade krutet innehål'?

ler 5 få följer, at det år villkorligt, huru myc
ken Salpeter man upvåger forfta gången. EU
jeft kan man enligt theorien råkna ut en ohc^

kmt folutions Salpeter-hallt , når man vet, hvad
pärlan förlorar i en hekmtfolution. Til exempel,

hon förlorar 340 lod i en folution af 7f ftål-

punds innehåll , men mifter 380 lod i en obe-^

fcant: Derfore fager jag efter Reg. de Iri^ fom
540^ förhåller fig %\\ jf, få förhåller fig 380 til

fåciL Hvilket blir litet mer ån 73 fkålpund.

Och altfä år detta det andra fåttet, fom man
med fåkerhet kan bruka til denna probe-

ring.

y/ Öm man vil vinna tiden med flika for*-

foky fä kan man i en mortel gnida fonder kru-

tet til finare pulver, och bruka varmt vatten

til folutionerna5' allenaft man i den lenare hån-

dellea
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delfen lagai% mcÅThermo?netcren^ at den enaup-
lösningen är lika afly-alad fom den andra 5 dä
vägandet flcer med pärlan: dä år ock fä myc-
Iset mera nödigt, at glafen åro af lika diameier-j

emedan olik öppning och vattubryn, gor en
fkiljaktig iitdunitning , wnåcv folntions - tiden,

hvarigeiiom profvet lider ändring.

6^ Men om uplosningen, antingen med varmt
eller kalit vatten , mätte fke i glas af olika

diameter^ da ej andra åro til fängs ; få hj^lpes

fakcn derigenom : at man ^equilibYerar folutioner-

na andra gängen, innan de fqrfökas med pär-

lan.

7. Bland de trenne krut-åmnerne , år intet

annat, foni iiplofcs i vatten och ökar defs tyngd,

ån falpeteren. Och fom fvaflet och kolet, äro

bägge nog fpecifice tyngre ån vatten, det förra

mer än det fenare, fä fjunka de bagge, efter

handen, til botten i glaiet, få framt ej krut-

folutionen år defto rikare af Salpeter, eller gla-

fen åro nog fmärre til mätt, ån ofvan, i 1 §.

mim. 6 utfitt är.

Men at Solutionens lilla grumlighet, ingen

fkada gör vid pärlans vågning, det har jag ofta

foriokt, dä filtrerat knit-folutionerm^ och fe-

dermera deruti fånkt pärlan andra gängen, med
helt likautflag, fom den iorfta.

8, Af kvnt-fo/utionernas filtrering^ tilflyter c*

nom jåmvål den förmon, at man efter det frän-

filade grumlets torkning och vågning, far igen

efter vigten, alt det fvafvel och kol tilhopa,

fom finnes pä Centneren af det törfökta krutet.

G 4 ^ Hvil-
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Hvilket ej allenaft år en artig Controll mot den
Hydroftatijka vågningen: utan gifver ock anled-

ning at bruka et vanligt handgrepp, hvarige-.

nom fvaflet och kolet 5 riiedellt vafkning me4
vatten uti et vafktrog ^ åfven kunna atfkil]as.

Detta år en behändig 4'n(^^omie af krut, Ibm
åfven tjänar til trcronande af de båfta utrikes

krutfatfer
,
gtp man äter ftåller krutets tre delar, i

fynbart tiUlynd, bvar for fig, til famma tyngd,
fom de blifyit blandade: hvilket, hv^^d ftlpete-

l'en vidJ^ommer^ afveq är lått atgora, dä krut^

Jslutio^en^ efter filtreringen^ genom Imdrig eva^o--

ration , och cbryflyllifation , blir rätteligen

handterad : hvaroni nedaqfqre följer nägoi;

jnera.

p. Faft grunden och orfakenie til defle for- ^

fokens fkotfelogh aflopp, ftodja fig vid viflaoch
oombyteliga Naturens och Hydrajiatiquens lagar:

hvilka nu med flit q] omröras, efter de finnas

afhandlade hos Auäoreme', fä kan lik vilt den,
fom ej tär tid eller tilfälle at/^^^riii deruti, men
icke defs mindre har nödigt, at lågga handen'
vid flika fdrl6k, forfåkra lig fjelf om riktighe-

ten ^f d^lTa Rpn? pä få^t fom följer:

10 |vlan upvåger med fvär vigt de åmnen,
fom en vil hafva uti några olika krutfatfer, och
läter, i ?^cn närvaro, vid krutbruk eller annor-

ilades, gora krutfatferna färdiga , få at man år

vifs om fmntiteun af hvart åmne, i hvart flags

krut. ^edan gor man prof derpä , hvart for

fig, efter det fatt, fom nu föreflvifvit år. Fin-

utflagenj noga fvara emot de förut gifw
'1'

XlA
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na krutfatfernäs Salpeters i*ä år faken, få val £ov

dem, fom for obekanta krutfatfers proberande^
utan genfäjeHe och tvifvclsmäk

II. Jag har flera gangor, for andras öfver*

tygelfe, gjort prof pä fadant krut, fom under
upfigt i3UFvit invågt och tilverkadt, och altid^

genom lilla Centner-vigten, netto utrönt, hu^
ru mycken falpeter, efter fv^är vigt^ varit i

krutfatfen inlagdt , pä hela Centnerea eller loo
fkalpund.

Men huru ilik;a prof aflupit med atfkilHga

dag af det Fuhlique krutet-^ hvilka prof åfven i

fleras närvaro blif^it gjorde : det har jag å hog
vederbörlig ort gifvit tiikånna.

11. Likvift har det håndt^ mig, at ja| en
gang fick 8 och en annan gäng JÖ lod ofver

7f fl^^alpund , dä jag forfokte ialpeter - halltea

uti tvånne ilaga krut. Men jag undrar ej

derpä, ty dä man vid krutbruken vill noga in«

våga en behörig myckenhet Salpeter, fä kan
man, for deras llora vägbalkars tröghet ^kul,

aldrig vara vifler om et hälft fkälpunds ofver-

eller undervigt: hvilken likväl, genom den
Hydrofiatijka vägen noga uptåckes. Defsutan
plågar lädant häiida, dä Salpeteren varit illa lut*

trad, fä at andra tyngre falt folgt med honon^
i krutet-, hvarom genaft handlas {kall.

15, Defsforinnan vil jag bifoga nägra expe^

rimnter^ fom jag anftålt, med glaspärlans våg*
Tiing uti Z4 olika Salpeter-^yö/z^i/iöw^r, tom hvar-
dera innehållit enahanda vatten af J14 Centncrs

G s tyngdj
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tyngd 5 hviiken år lika med 14 Lod FiEtualie-

¥igt- Defili roa åro gjorde med en glaspärla,

hviiken i luften väger 23207 Lod af min lilla

Cciimer-vigc 5 men förlorar 12449 Lod af fm
vigt uti rent vatten af iamma flag och värma,
lam var i Solutiomrne^ Härofvxr har jag uptek-
nat följande "Takll^ hvarat fes, at Hydrofiattjka

glaspärlan mifter fina delar af tyngden i lamma
proportion^ fom Salpeteren okas i Hdiutionerne,

Solutionern.

innehall af

Salpeter^efter

lilla Centncr

Glas pärlans

miftning i

tyngden efter

iilli Centncr

Vikten.

Solutionern,

innehåll af

Salpeter^efter

liILi Centner

vi £2;ten.

Gins pärlans

miflnnig i

tyngden efter

lilla Centncr

vigtcn.

Skäipuad.
1

Lod. Skäl pund. Lod.

I 1 24Ut 12685
3 1 2709

3 12464^ 12735

4 I 24694 60 1 276

1

i247f' 6^ 1^787
10 i2for 70 12813

15
'

125^7 75 12839
20 80 128» 5

12579 8r 12S91
1 260 5 90 12917

sr 12631 9r 12943
40 'l26')7 100 12969

14. i följe håraf har jag inrättat nedanfta-

ende Tafla, hviiken vifir , huru mycken tyngd,

min glaspärla miiter, då hon forlt är fatter uti

jämvigt i likadant vatten, och fedan våges i fo-

lu-
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lutioncr, lom uploll en meddeimattigt luttrad

Salpeter», fran i til ico flcalpund, uti ea myc-
kenhet vatten af 14 Centners tyngd.

2 C

^ O ^ 5 Q

p

C/: CO
^ o

5
r-t —
^ O

CO C/}

I

Lod Ml- 1 Lod
1

1

Lod Ml' ' Lod
Dund pund

1 1
pund pund

V.
j

•i^. j
!

v. I
1

v,
1

V. I v. I

I 5.2 20 i3S-^ , 70 39c^2

10,4 rfy 140*4
i

2/0,4 77 400.4
15*6 2ö 275 6 7b

4 20.8 29 150,8 54 280.8 79 410,8

5
T 01 *^U»vy

0 1 T T ^ T 0101.2 29 ^' ^ Q T -« r> T ^42i

7 56.4 3- 57
0
ö 41.0 171 0 58 301 .6 83 431,0

9 40.0 34 5v 306*8 04 43".

0

lö2»<-> 3 1 2?0 Qj^o5
I I j 187-2 61 217.2 86 447.3
12 62.4 37 192.4 62 322.4 87 452.4
13 67.6 58 197.6 63 327.6 88 457.6
14 7^.8 39 202,8 64 33^8 89 46^8
15 78.0 40 208 0 65 338.0 90 468.0
16 83 ^ 41 213.2 66 343-2 91 473.3
17 884 42 218.4

'

67 3484 92 478.4
J8 9;.

6

43 223.6 68 353.6 93 483.6
19 988 44 2:^9.8 69 3^8.

S

94 4888
20 104,0 4*? 234.0 70 364.0 95 494.0
21 ' 109 2 46 23C^>.2 71 369.2 96 499.2
22 1 14.4 47 244.4 72 5744 97 504.4
23 119 6 48 249 6 73 379.6 98 5096
24

1 49 254.8 74 384*8 99 514.8

25 130.0 1 iiO 260.0 75 390-0 100 520.0
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Emedan lilla Centner-vigten år delter i (kal-*

pund och lod) fä har jag i denna lilla Tabell ut-

fått pärlans milhiing uti ildanvict, for Salpeter-

Solutioner^ frä yo til och med 01 fkälpunds in-

nehall^ hvilka ipraxi måft förekomma: fa atman
deniicdelft llipper vigternes redudlion^^

äalp.S.
1

Pårl. miftn. jSalp.S.
[

Pårl. miftn.

I, Ikäip. Lod.
1
Ikalp. fkälp.

i
Lod.

v. I, v. I.

70 It I2.0 12 1 1.2

1

1

17-2 '"7 12 16.4 ,

72 1 II 2.2.4 7'8 12 21.6

73 11 27.6 79 12 26.

§

74 I z oo.g 80 13 00.0

75 12 06.0 81 15 Of. 2
1

Når jag, vid utrönande af nägon Solutions^tiU

peter-halit, ftådfe tager i akt de famma omftån»

dighetcr, lom äro brukade vid forenåmde experi^

mcnter : niinpligen at vattnet ärat lika tyngd, qua^

litet ocli varma , lamt Salpetcren medelmaitigt

luttrad^ fa har jag den nyttan af denna tabell^

atjag vid Hydrojiatijka vågningen , och pärlans

niiilning i tyngden^ foni dä jämfores med Tabdlen^

genail ier, huru mycken Salpeter finnes i Solutio-^

f^en. Fordenfkul kan hvar och en, fom äger en

HydroliatiPi vagb^rk
,
gora flika e»cpermentet med

fin glaspärla, och pä famma fatt deröfver uprätta

en Tabell^ med lika nytta fom fagt är. Altfä är

denna utvägen den tredje, hvarigcnom^en Solu-

tions Salpererhallt kan utrönas. ' if*
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if. Af alt detta flyter ånnu den (jcvdc Metho-

Jen til denna P^obering, fora är den limplaftc och
fom erhälles genom följande anftalt : Man iipvci-

ger elter lilla Gentner-vigten, loo Ikalpund me-
delmåttigt luttrad Salpeter, och fölverar honom
uti rent vatten

t>
af fjorton gangor itörre tyngd.

1 denna Solution fånkes glaspärlan 5 fedan hon är

hångd på den ena armen af hydrollatilla vägbaU
kcn^ och den andra är forfcdd med fadan motvigt,

fom xquiiibrerar pärlan i rent vatten. Då nu
glaspärlan 5 med någon pålagd tyngd, är kom*
men til jämvigt i folutionen, juilcrar man et fyr*

kantigt mesiings -bleck til famma vigt, fom ml-
nämde tyngd äger^ detta mesfings-bieck teknas

med 10O5 hvarefter flera mindre bleck noga jäm-
kas och inrättas til en vanlig Centncr-vigt. När
man med denna vigten a^quilibrerar fln glaspärla

i nägon Salpetcr-Solution, och eljell tager i. akt,

hvad förut påmint är^ fa behofves hvarken Tafla,

eller den Salpetcr-judering, fom år beflcrifven i

z §. n. 3. utan finner man dä af vigtcrnas 2;iffer-

tal 3 huru mycken falpeter folutionen netto inne^

häller. Och fom denna utvägen år den ginalle

och lika fäker fom dc förra, fä har jag ej kunnat
tmdgä, at kärteligen gifva honom tilkänna,

1, Om Krutets Ämnen bor jag ock kat^*-

teligen något ärindra ; och foril hvad Salpeteren
angår, la vet man <\[Chymien\ at et ialt, mcrän-
dels är blandadt med andra filter af olika lynne.

Hvarfore ock Salpeteren ofta har någon derkok-

falt
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falt och ftundom lutialt uti fig , ibland mer 5 ii-

bland mindre.

Nu kan håraf hånda, hvad fom jag åfven er-

farit : at ånOcont krutet varit väl och forfvarligen

arbetadt^ famt hållit prof, ofver och icke under^
vid den Hydrofiatijka vigningen 3 få har det ändock,
vid kailning och Ikjutning, gjordt äfven få fvag

verkan, fom et annat krut, hvilket haft några
fkllpund Salpeter for litet på Centneren.

Vid få fatta omftändigheter , må man vara få-

ker derpå , at krutet ar alt för mycket behäftadt,

antingen m.ed kokfalt, eller PotaOva , eller ock
med dem bagge tillika 3 ty fom deflc (altens na-

tur år, at taga åt lig luftens fuktighet, och at

tåla en ftark eld, utan at fjelfva brinna 3 få hin-

dra de Salpetercns itånning och utvidning, at

han ej får fice fä haLligi fom vara bor, och gora

fåledes krutet fvagt och odugeligt. Men om
man vil vani ån rnera olvcrtygad cm deite flcade^

liga fältens närvarcife, fä kan man i ilikt fall,

därå gora följande Chymijlia och' vanliga prof:

Man Ikaffar fig antingen Solutio Lun£ cupella"

ta^ q\\(^v Solutio Saturrn^ eller ock Solutio Sacba--

rt Saturni ^ hvilketdera bäft k:ui vara til fångs,

och förvarar flika uplosningar i fmä glas- flafkor.

Når nu profvet (kal göras , flår man et fkedblad

jilfrerad kmt-folution i et litet fpetsglas och dry-

per deruti en droppe af den forcnåmda chymijka

folution ^ tom maii bar til hands. Finnes då, at

'kmt-folutiomn får en mjolk-fårg, och börjar fålla

et hvitt pulver til bottnen 3 få år han bekajad

luedkokfait, om hvilkets myckenhet man kan
do-,

/

/
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doma af fårgens mer eller mindre bvithet och af

nederlagets ^^//^/^//^/m ; men blir krut-ioliitioncns

färg oiorändrad , la är han fii for kokfiilt.

Likaledes forfcr man fig med en flafka Fiolfyrup^

eller ock med lit^t Mercurius fubiiwatus. Och dl
rönet dermed Ikal göras, flar man åfven et (ked*

blad filtrerad krm-folution i et fpetsglas , och dry'
per deruti en droppe /^/ö//jr/^/? j blir kvnufolutiö-^

nen deraf gron til fårgen 5 fä är PotaCkan eller

Lutfaltet närvarande 5 och d'et jumeraju mörka-
re färgen blifver.

Brukar man Mercurius fubUmatus i Hållet iov

Fioljyrup^ få nedfalles Mercurius til et rodaktigt

pulver i kxixt-folutionen^ om Potalkan är närvarar-

de, men eljell: icke.

Den fom har tid och moda ofpard, få kan han
flcafEi l]g nog färdighet^ at af färgornas foråndriri-

gar och ncdernagcnsbefkaffenher^ kunna fkoma,
huru mycket af det ena eller det andra fältet lin-

nes hos Salpetret eller i krutet: om man tager
val renad Salpeter och folverar en vifs vigt deraf
i rent vatten 5 af fju gängor llorre tyngd ån Sai« »•

peteren: til denna Soiution fätter man åfven efter

vifs vigt 5 litet Sd commnne cWtv ock Potafka , at

uplofas ,
. och det i åtfkiiliga olika blanningar, famx

anftåller darä aktfama förfok, flera gängor
5 på

fått fom forefkrifvit år.

Men har man ingen utvåg at fkalFa fig forenåm»
de ämnen, få kan man likafullt utröna de {kadeii-

ga fältens nårvarelfe : om man folverar en vifs

quantitet krut i hett vatten, filrerar folutionen och
flår honom i et flått ftenkåril, at längfamt och
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til torrhet rjapomas. Når f ädant år llcedt^ be-*

traktar man quarlcfvorna med mkrofcop ^ hvari-^

genom finnes 5 at de långa och fpetfiga cbry/iäller-^

m lvo Salpeter, och de cubifka äro kokfalt, hvar-^

emot potaflvän fkjuter itiga chrjjlaller^ utan vifar

Jlg i en fammaniupcn mejfa.

Sedim år det ock, hvad fvafiet angår, nog
kunnigt , at det med en och annan oart ofta år

bkndadt : derföreår det nödigt at fvaflet blir gan-

fka väl raffinerad!
5
enkannerligen då det Hittes til

krut , fom bor vara af fynnerlig qnickhet och
Ityrka.

5. Sift år^ hvad kolet vidkommer
, ej mindre

nödigt 5 at kohiingen (Icer ju mera tåpt ju häilre^

fa at deis Phlogifton må defs båttre forvaras och
fedän göra defs mera gagn hos krutet.

4. För ofrigit ftår derhän^ hvilken kriitfatts

år den bålla* Vårt allmänna Krut bor ågayf prd
Cent Salpeter, \6 proCent fvafvel och pproGent
kols mén jag har funnit LilTa - krut hälla 80 pro

Cent Salpet. 12 proCcnt SvafvelöckS proCent
KoL Deremot har jag funnit Holländlkt krut,

tvånne fiag, hålla 71^ proCent Salpeter.

§^ 4.

. 1 . Om Krutets THverknhigs - Sätt

,

at åfven något nåmna : få vet man , at fä-

dant fter dels genom Målning , oeh dels iiicdelft

åampning
Det förra bruk^js pa många ftålien Utomlands,

fSf trenne orfaker fkuU ty forft tror man, at

krutet blir dei igenom bättre blandade och genbm-
trbetadtj fedan dammas ej få mycket derigenonl

birt krut-ämncrne, o^'h fiil: fkola fåltmda in-

låt-
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rattade krut-quarnar, fållan eller aldrig taga eld

och fpringa i luften.

Det fenare fåttet med ftampniiig ^ är

hos ofs antagit i allmåm: bruk. Och chu-

ruvål ^odt krut afven deriganorn kan tilver-

kas j fa lårcr dock en noga underfokning ännu ä-

terfta, hvarigcnom bägge låttens briiicr elierfor-

delar kunna med hvar andra jämföras.

z, Imedlertid^ iårcr man fvarligen genorn

ilampningj men v?.l genom målning, kunna år-

haila et krut, hvilket i hvart korn äger famma
blanning, fom hela Majfan j hvilket likväl är en
omillelig egenfliap hos et krut«» fom man vil nt-

gifva för at vara af bälta flag och ityrka.

§• T.

I. Om Troberingen af Krutets fiyrkä,
ma ock detta kärteligen tillaggas : at flviihinden

på enahanda och ftiljaktige krut-forters ftyrka,

näppeligen kan utrönas med de vanliga Morfire
och krut- profvare^ fafl krutet aldrig l ä noga til

profkaftningarne jufieras ^
antingen med vigten

allena, eller med mätt och vigt tilhopa.

Det vore for vidlyftigt, at anföra itål dertil,

dels- af Naturkunnigheten ochdels af Kaft-machi-
nernes befkafFenhet : derfore åberopas allenaft

fjelfva forfarenheten , fä vål hos andra Nationer
^

fom hos ofs fjelfva, hvilket af de derofver uprät-

tade Tabeller^ nog intagas kail. Men i lynner-

het lårer fådant Ijusligcn fkonjas, af den krUt-pro-
bering, fom Herr Öfverfte-Lieutjenanren Kun-
NiNGiiAME, med ganfka ftox Eit ock noghet, år

17^2 anftåldt hår i Stockholm 5 och hvarofver
H Han
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Han en omftåndelig Journal til Hoglofl. Kon^^l.
Krigs-Collegiiim ingifvit, lom jag^haft den lyc^
kan at genomlc^ ledhn bcmåite Herre af benä-
genhet gaf mig del dcraf.

Det famma har jag äfvcn inhämtat af lyf 3 års

krut-probcring vid Torflebro, hällen af Herr Ca-
pitain Schalin, fom åfven varit fa god och lå-

tit mig fä fe de "Tabeller ^ hvilka han derofver,
med mycken redighet inrättat ^ och til berörde
Höga ort upgifvit.

z. Den båihi Krut-profvare tyckes bora vara
få inrättad, at han fkulle uphäiva fin kula 5 icke
i någon krokug^ utan helt perpendkulair linea,

ock at kulan finge ^ utan nigon frittion ^ lliga fä
högt hon kunde, famt at hogderne, efter mätt-
ftäcken^ noga flculle utmärkas ; hvilket dock
lemnas til Hen ar Artillertjhrnes mognare om-
döme och fåkrare utrönande.

Imedlertid kommer man likvift närmare til

ändamålet, med Morlare, fom Iri^vix ParahitJka
krutkammarc, ån med de vanliga^ dä prof-kaft-

ningarne fke med forteradt krut : Hifom af 'Ta-

bellen ofver prof - kailningarne^ fkedde här i

Stockholm forledit är , intagas kan. Hvil-

ken Tabell til Hoglofl. Kongl. Krigs - Colle-

gium år ingifven , och hvaraf jag genom Herr
i

Capitain Schalins benägenhet fatt del.

3. Annars åro ätOvilliga fmä-prof at tillgå,

fom tåmmeligen pläga roja krutets egenfkap :

fäfom at man 5 med bevapnadt oga, ler efter,

huru krutet år blandadt och genom - arbetadt,

famt om det är loft-ellcr hårdt, fint-eiler grof-

kornadt^ väl eller illa poleradt, mer eller min-



dfe dammigt^ ock hvad for qunrlcfvor det efter

bränningen^ fåttcr efter fig på hvitt paper, och
fä vidare.

I. Ö//^ Krutets Sorter g ,
féija Vidare

liagra fä päminncllcr: nämligen, ut fiitän krut

är at enahanda rilvcrkning gch £itts , fa bor det

likafullt, med grofre och finare figt^ fkiljas och
forteras 5 efter kornens florlek, i viffa flag och

Ibrter, (amt färvaras i fårfkildte käriL

1. Sammaledes bora krut af llimma namn
och lika fitts , men af olika tiiverknms;^ aldrig

blandas 5 da det ena är hardt - och det andra

loskörnadt : eller dä det erui är dammigt och
det andra beftär af rena korn^ utan mjöl eller

dam.

3. OrHiken hartil år den 5 at flikt forteradt

• krut blir hvart for iig af enahanda qvickhet i

antändning^ hvilken qvickhet utgör en del af

krutets ilyrka, fom dä hos h?ar fort äfven blir

enahanda. Äfven fom och hvarje fädan fort,

bhr mera tjänlig, vifs och pälitelig, til vifst

bruk.

4. Men i fall fädan fortering ej fivulle kun-
na flvc pä alt krutj fä bor ätmmftone fä myc-
ket deraf forteras^ fom fordras til proberingcn
med kaft-ock {kjutning. Annars kan man^ al-

drig jämföra det ena krutets ftyrka mot et art-

nat, hvilken jåmforing år mycket nödiga fedan
krutet är underfokt pä det Hydrofiatijka fättct.

Ej eller lårer man , med oforteradt krut, kunna
gora Stat på nägon fördelaktig aflåttning utom-

H % lands
3
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lands, for den olika verkan {kul, fom oforte-

radt krut, af en och famma fatts, altid plågarvi-
fa, vid berörde probering. 4.

§• 7-
^

I. Om Krutets Förvaring , mafte jag

ock med få ord, fluteligen århindra: at det är

vål ganlka nödigt, det kruthufen och Logementerne

åro anlagde å torra ftällen, famt forfedde med full-

komliga ventiler och våderdrag. Men om krutet

år behäftat med kokfalt, eller det fom vårre år,

med Potafkaj få drager det likafullt, fä myc-
ken fugtighet til fig ur luften, at krutet deraf

blifver dåfvet, hvarigenom det, efter någon
tid, blir forlegadt och aldeles odugeligt) fä at

det åter måfle arbetas om igen, faft deraf an-

da aldi*ig bhfver något quickt krut, få framt

det ej tilfåttes med defto ymnigare och renare

Salpeter.

z. Imedlertid vil jag åfven berätta, hurule-

des man i Ängland fkal hafva hittat pä et fått, at

forvara krut tor våtfka, dymedelft : at kårilen,

under krutets infyIlning, beläggas ofveralt in u-

ti med groft paper, fom förut år dränkt iftarkt-

aiun-vatten och fedan vål torkadt. Hvilket vo-

re vårdt och nog likligt at forfoka, hålft Alun al-

drig drager til fig någon fuktig luft, ochfåledes

ej eller larer flåppa hanne genom et paper, fom
år forftoppadi och tått gjordt med berörde

Salt.

Nu ehuru defle fenare omftåndigheternes i

akttagande, fog^ hjälpa til krutets godhet och
flyrka, om deruti felar den tilfatts af Salpeter,

fom vederbörs få har jag likvift i k.ärthet, til
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Höga Vederborandes hugkomft och ärgård, bordt

nåmnadcm, for det fammanhangs flail, fom de

aga med ändamålet , at århäila och kanna gode

krut.

Men det angelågnafte har varit for mig, at

omftåndeligare befkrifva et Påfund, hvarigenom

det fornåmfta krut- ämnets tilfatts, aldrig mera,
emot Reglementet , kan fakloll forfnillas , och
hvilket fåledcs tjänar til ofelbart medel, at hä-

danefter fatta den angelägna krut - tilverkningen

på en fåker och fördelaktig fot for Riket.

Befkrtfmng

få råtta planter och tilrednlngs - fättet

af Fårge - orten

KRÄPP,
ingifven af

ERIC GUSTAF LIDBECK-

§. I.

Kräpp,
(Rubia tinftorum) hvars rottet all-

månt brukas til den bekanta roda tårgen,

år en ibland åtfkilligc andre for Riket
nyttige växter, fom Hans Kongl. Maj:t,

på Rikfens Hoglofl. Stånders underdåniga til-

llyrkan, mig allernådigft befalt, at här i Skåne
upodla, hälft: fom många iooo:de Rrdaler år-

ligen for den lamma gå utur Riket, Ock har

H 3 En.
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Ängelsman for icke lling tid tilbaka^ Irligea

malt for ^oooo pund Sterling, famt Franfofen
for j^ccooo Livrés forlkaffa fig denna fiirg ifrän

Flandern och HoUåndlka Provincen Zeeland
,

dar deii raknäs for en af deras anfenligafte pro^
4ucter.

§. 1. I7f2. gjorde jag en refi til nämnde
Province Zeeland , maft i det affeende, at befe

denna Krappens planterande och tilredande, och
har jag af de rötter, jag da fkaffade mig darftå-

des, anlagt en plnntage här vid Lund, famt
därvid gjordt atflvillige R.6n och Forfök

, hvilka,

iåmte Holländarens fått, at dern plantera och
tilrcda, jag äran har til KongL Acadernieu in-

lemna.

3. Jordmonen pa Zeeland be (lar af Iqra

eller Icrblandad mylla , hvilkcn om höften pä
de ftallcn , der Kräpp til näfta var planteras

ilral
5

djupt kores, och om vintern gödslas, fårat

om våren i Mars eller April manad ater up-
kores och^ harfvas, at jorden mä blilva Los och
val tilredd : derpa lägges hela landet i langa fån-

gar, fom äro i a t fot höga, f , (5, 7 a g uim,
breda, famc i a li fot emellan hvar läng.

4. I flutet af April eller början ftf xMaj

i

ifcagas, de unga (katten, uf r, 2 eller 3 ^rs ganu
la rötter^ ungefär 2, a 5 tum under

i
jordbry-

net : åfveu en hop fido-rotter, fom variairiligen

läflasi från den gamla ftaoiroten^ hvilka Itraxt

låggas i en korg med jord, famt utplanteras pä

nämde fångar pa det f4ttet^ at 5 ur4ga fkätt el-

ler fidorotter fattas ut med hvarandra i en Ii'

te n triarAgel
5^
och fortfares härmed i eu rad hela
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fången utefter 5 dock fä, at i fot lämnas emel-

lan hvar ock en fädan triangel.

^. Infaller ftark torka ftraxt efter ut-

planterandet, fä vattnas deffe unga rötter; men
pallar man tiden med utplanteringen ftraxt ef-

ter dst rägnat, fä rota de (ig fnariigen och be-

hofva ej nägot vatten.

§. 6. Denna nya plantage hålles fri frän o-

grås, famt jorden ikrmg rötterna los, hvartil

brukas fmä jårn - krattor. Tab. Fig. y
och ^7.

§. 7. I Oélober manad, dä växten ofvan

jord merendels forvisnadt, kores micd en plog,

fom har et högt och ftort hvålf-bräde , i gån-

garna, dä jorden, fom af rågn och ftorm i gän-
gen nedfallit, kommer til 2^3 tum hcgi öf-»

ver fjelfva växten, hvilken dels bevarar röt-

terna för kold, dels lemnar nåfta värs eller ars

fmä ftätt tilräckelig mylla, at flcjiita uti, famt

hindrar värhäfan, at tvinga de famma. Pä det-

ta iättet blir en fång i fånder täckt med hvar-

je gängs jord, fä at når jag täckt den ena fän-

gen med den ena gängens jord, täcker jag den
andra med den andras, och fä vidare.

§. 8. De rötter, fom äro i a 3 är gamla,
ty fällan ftä de längre i jorden, dä de meren-
dels äro äf en Svan-pannas tjocklek, ibland nä-

got dryggare, och ligga til 2, a 3 fot djupt >

uptagas i September och Oétober månader med
länga, fpetliga och litet mbojda järn-fpadar,

(Tab. V. Fig. 4. ) och kaftas rötterna ftraxt

i en hog pä marken, där de ligga i a 1 vec-

kor, at vädras och genomblafas^ men om råga
H 4 fcan-
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ftåndigt infaller, föres de efter 4 a f dagar i-

torkhufct.

§. 9. Deffe rötter, af hvilka man barttager
I

fjelfva ftjålkariia och bladen, fom dä börjat gul- '

na och fortalla, hvilket med en lia ftundom (ker

innan rötterna uptagas
,

läggas vid införOen i 1

vifla gjorde afdelningar, näftan (om ftall-fpilt,

nti er rum , fom år utanför fjelfva torkhufet,

tall under et tak med det iamava, och hämtas ;

därifrån { å fort de hinna med at torkas, I

§. 10. 4 a <| dagar forr ån rötterna foras

in uti fjelfva flora torkhufet, (om ar, tillika

med det mindre och nyHhamde rummet, kållbart

bygt af (len, och under et tak, eldas hufet u*

ti tvånne dagar, for at utdrifva fuktighet och at

få nunnien tiiräckeligen upeldade,

§. II. Sjelfva ftora torkhufet år inuti fä-^

dant, fom Tab. III, utvifir, ungefår zo alnar

långt, 16 bredt, famt if a ig alnar högt s där-

uti ftä 6 uppdaende ftälpar pä bagge fidor,

fom gä anda ifrån golfvet up til taket , och
formera en fyrkantig öppning : ifrån alla deffe

ilålpar gä horizontale fpjål-hvarl anda tit väg-

garna af hufet 5 defle fpjäl-hvarf åro s flycken,

famt 2, a ly aln emellan hvart hvarf. Ugnen
går med fit hvalf långt in i hufet, och ifrån

honom gå en myckenhet af fyrkantiga ror pä alla

iidor ända intir väggarna defle ror ligga med
fin ofre del jåmt med golfvet 5 och ofvanpä

hvart ror äro ungefår 10 a 12 fmä fyrkantigc

öppningar, hvilka kunna med en pålagd tegel-

ften tililångas och öppnas efter behag. Torf,

fom ftändigt brukas til denna torkning, ilågges
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utan for hufet i fjelfva ugnen, och röken jåm*
te värmen går ifpp igenom öppningarna inuti

hufet på nämnde ror. Rötterna, fom (kola tor*

kas , läggas forft på nederrta fpjål - hvarf-

vet, dar de tunt utfpridas, hvarell dc ligga et

dygn; dårpa flyttas de pä det andra, då andra

rötter i llället ditlägges, och federmera pä det

3:dje^ 4:de, och 5:te, och när de fåledes legat

I dygn pä hvart hvarf, foras de i det mindre
torkhufet. Ötverft upp i taket pa den fyrkan*

tiga öppningen fitter en triffa med et rep, hvar-

med rötterna hiflas upp och ned efter behag,
och midt ofver denfin:ima pä taket åro ztne luc-

kor, fom kunna öppnas, i fall man vil flåppa ut
nägon rok eller varma, eller ock gifva dag i

fjelfva hufet, fom icke har några fonftcr, glug-
gar, eller öppningar pä fig. På de upMende
ftälparna aro inhuggne tteg eller pinnar inbora«

de, lit. hvarpå arbetsfolket kan med bequåm-
lighet gä från det ena til det andra fpjål-hvarf*

vet och fc til rötterna, vånda och rora i de fam«
ma, på det de mätte blifvl jåmt och makeligen
torre.

\ §. iz. Når rötterna pä detta fåttct legat i

det flora torkhufet f dygn, få flyttas de i det
mindre, fom är nåft intil, och iädant inuti, fom
Tab. IV, Fig. I. utvilar, famt til längden lika

med det ftora hufets bredd j men defs egen bredd
år ej mer, ån (S a 7 alnar, och hogden 8 a p
alnar. Taket år et hvalf, och midt uti ftår en
murad torklafva, den man kan gä ikrin| på al*

la fidor, hvilken år mer, ån dubbelt fa lång,
fom bred , famt har en ugn pä hvardera andan
lit. uti hvilken eldas med tort^ röken går ut

H 5
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igenom ugns öppningen^ dar rorfven ilagges^

famt da den ar tor mycken , vidare genom fon-

itren^ ibm äro pa bada andar af detta hus. Pa
denna torklafvans bagge lutande fidor<^ iägg^3
Äpjåiar^ uppa dem rötterna och därof^anpä yll-

ne tacken : och ligga rötterna här 5 uti en
iiark hetta ^ vid paff iz timar, ibland nägot mer,,

ak fom de det tyckes tarfva.

§. 13.^ Hårpå föres rötterna i et annat rum,
der de trcikas ^ dels for at fä ait orent af ]ordoch
dylikt ifrah dem^ dels ock at yttre fkalet, (om
ger den Gm lla^ färgen^ mä ioifna och vid fjclfva

(fciiiipningen fa mycket fnarare gå af,

14. Rötterna föres efter trofkningen til

ftamphufet*, Tab. IV^ fig. z. dar de ftorre och
mindre förteras ifrän hvarandra, och dårpä låg-

ges ienmed jernbleck bcllagen ftor ilamp-ho, dår

de tonderftampas. Stamparnaåro til antalet 6, hvar

ilimp har uti andan 8 viggformige
j
arn, hvilka åro i

quaner l^^nga^ ^ nim tjocka och 3 tum breda; un-

der itampningen tages det yttre och grofre bart,

forn blir en grofre fort af kräpp, men det inner-

ila ttf roten blir det fc)rnåmfta. ' Harpa fig-

tas de fonderftampade rötterna igenom grofre

och finare fall^ gjorde afkalf-lader, (Tab.V^F.
Ö,) och fallas da krappen af en karl , fom har

^afttangdt och väl tiltåpt rum v (Tab. IV^, Fig.

|,) ät ^ det fina pulfvret ej mä fara ikring

ock komma bart. Det fynes^ at med famma
drift.) fom quarn eller ftamp til krapps målning el-

ler itampmng drifves, fkuUe åfven fållen til defs

faikade kunna fattas i rorelfcj och det icke med

huf^/udct inne af kroppen uti et

Ur-
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ftorre moda, an mjöl figfas vid mjoI- quamarn
och fmis vid de Hollwdika vyei-qviarnar^ hvil«

ka* til Ihus målning äro upbygdc,

§. if. Sedermera^ da krappen år forterad,

inpackas han ganO^a väl y hällt luften gor honom
brun och mork^ fimt bevares i a t |r, dä dill

blir bättre, än när den nyttjas llTuxt den kom«
jnit ifrän ftampen , och raknäs den merenddip
for bäft, fom Itoter pa faflrans färg, falkr i

filla butar eller klimpar ^ lame ger en flark|

dock ej oangcgåm lukt ifrån fig.

§. \6. Vid Cafiel här jag fedt, vid denlil«

la krapp-plantagen därftådes^ et torkhus, Ungt
mindre i frorlek och köfinad-, hvaräft fyrkantiga
jårnror lago inuti hufet, fom upeldades och gaf-
VQ värma ät de ofvauför pä fpjäl-hvarf liggande
rötter, hviika, dä de där torkats , trofkadea di^
fmit därpä lades i fäckar, ock åter torkades l

dygn, otta ej mer ån en natt, akfom de det: for«

drade. Stamparna gingo där med vattir/erk^

ftamp-järnen voro åfven 8 til antalet i hvar
llamp, dock ej fa hvalTii, fom de Hällåndfta,

§. 17, De rötter, {om jag i7fz i flutet; af
Augutti flcaffade mig i forr nämnde Province
Zeeland, lät jag ftraxt inpacka i en tunna med
land, och laiue dem f5r mig hit til Lund^ dar
de lattes forft i Septcmb. uti fänire och bättra
lerblandad mylla uti fina upphogde fångar ^ och
ofvertäcktes i Oclober med jord til 2 a ^ tuoi^
h vilket om höften, federmera alb år blifvet i akt*
tagit. I April och Maji I7f3, märkte jag, at

en hop gätt ut, dels for den iVara transporten

,

dels for den orätta tiden ^ fom de blifvet npta«

gm



gne och fattes dock dår jorden var god och los,

var ganfka litet utgängit, fäg jag med noje de
fma (katten Hicka upp, fom fmå fparis-telningar

ofv^r jorden, dä jag låt helt varfamligen up-
hacka jorden ikring dem, famt maka den tått

mtil de fammii.

18. De unga (katten tog jag 2 a 5 tum
under jordbrynet vacå (ingrarna af, åfven en

hopp fido- rötter, fa at jag af en rot fick 10 a

30 (inå utplanterings (land, dem jag (traxt lade

iomliga i vatten och fomliga i jord, famt (å fort,

fom mojeligt (le kunde, utfatte dem i en res-

lad och väl tillagad jord uti bredare och fma-

lare fångar, en del i början, en del i medio och
en del i flutet af Maji manad, (amt äfven en

del, fom ej få bittida hunnit flå ut, i början

af Junii.

§. 19. Straxt efter utplanteringen vattnade

jag de nyfs utfatte rötter, och holl dem frie i-

IVan ogräs, famt kratlade då och då jorden los

kring fjelfva ftändet, och fann, at de vuxo
ganika ftarkt och frodigt.

§. zo. En hopp ftänd låt jag ftå aldeles o-

rorde , tog inga (katt eller fido-rotter af dem,
icke eller krattade jorden los, fom på de an-

dra, och i September, då jag var nyfiken, at

fe huru mycket de Hollåndlke rötterna vuxit,

£mn jag, ar de danden, pä hvilka jag bårtta-

git de unga (katten och fido-rotterna, famt krat-

tat jorden los, hade ofver \ fots långa och dub-

belt ftorre och tjockare perpendiculaire rötter,

af hvilka jag tog upp några ftycken, låt (kolja,

famt lägga dem"i en ugn i lindrig varma, hvil-
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ken dock efter hand oktes, och då de blifvit

torre, lät jag ftota fonder dem til et pulver och
forfokte det på ylle^ fom gaf en Ikon farg, hvii«

ken for detta blifvit upviit for Kongl. Åcadem.
Kongl. Commerce - Collegiuin ^ fårat Rikfcns
Hoglofl, Ständers ManufaÄur Contoir. Forle-

den hoit tog jag ock up några af mina rötter,

fom redan i ilorlek, och åfven efter nagrc gjor-

da forfok 5 i godhet icke gafvo HoUåndlka
llam-modern något efter,

§. 11. Stjälkarna, fom vuxo ofvan jord, låt

jag i Juhio lågga ned i jorden , et litet ftycke

ifrån moder-ftammen , och ofvertåckte dem til

4 tum med jord , den jag låt hårdt kramma
intil de famma, i hvilka jag på fomliga gjorde
et litet j men pä fomliga intet fnitt. Defse iloga

rot och gjorde forleden vår i'j<;4 en hel hop
fmå fl;ått , hvillca dock voro for klena, at da
nyttjas til utplantering*

§. tz, 1 Oftober 17^?^ låt jag iipgråfva

och rajolera et llycke land af lerblandad myl-
la, fom jag ämnade til nåfta vårs utplantering

,

om vinteren låt jag goda det iamma med gam-
mal brunnen godfel, och om våren 17^4 å nyo
upgråfva detta land , hvilket jag lade i bredare

och fmalare uphogde fångar , och fatte 1 Maj
månad pä de förra t rader, -och på de fenare

I rad med rötter, famt lämnade f a 6 tum e-

mellan hvar planta. Til denna utplantering tog
jag for fl: alla llcått, fedan alla mojeliga fido-rot-

ter, dem jag fkar af i bitar til 4 a f tums
långd,famt bårttog de fmå vidhängande hårii«

ka rotrer, och därpå utplanterade dem. På det-

ta
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U fåttét ktincle jag af et enda krappftänJ få 6o a

JQ
iitfartnings-rörter : efter nägra veckor faim

jag med iynnerligt nöje
^ at deile unga rötter

ilägit rot^ äfven de fbm i bitar afliuros^ och at

do förleden hoft ftarkt rotat fig, och imfenligen

i tjöckkk och ISngd riltagit.

§, Jäg låt äfven: i Maji manad utfätta

nigra fottér och (Htc i båttre och magrare land-

bkndcUi jord j men Fann, at de där^^icke ville

fynnerligen fort ^ utan ehuru lifta fornniar gaf

nog rågti tiied tnulna dagar
^

hvarigcnom de ej

Ibl-värnian tvingades^, få fyntes dock icke j^
dem nägot betydciigt tiltagande. Ä

'Ttantef"fåttet blir, t anledning håraf

^

kårteIIgen detta,

I. En god djup 5 los Icrblandad eller fvart

ttiylk Utvåljes til denna plantage , (§. ) fanlt

•tiir^des pa fatt, Ibm i den ii, g. omrört år,

ach åt ungaikåtten, hviika likna (paris-telnin-

gar^ läfias ttied fingret varfamligen ifrån fjelf\^a

mod^rftammen, äfven alia fido-rotter^ och utplan-

terii i Miiji månad ungefar 8 tum ifrån hvaran-

dra^ (ty ^ % 6 tum har jag naftan funnet at

Viifå för iket Med händerna , eller ock
m^Å m til deiiim plantering gjord träpinna

^
gores

et hål i jörden ^ man fåtter roten uti opningen^

ftåftan Jåmt itied fången^ öch trycker jorden

hård t intil plantan
5 (§§* 4^ 18, 21.) och är få

mycket mer angeläget^ at aftaga och nyttja alle

iipllcutandi fkatt, och fidoM-otter ( horizontale )

fom d0 ladråttgäende (perpeiidiGulaire) därige-

ttom
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nom blifva tjockare och bättre (§. to ), Eljeft

kan man naltaa bade var, fommar och hoil plan*

tera deflc rötter^ (§§. i?, iS^ zz, ) dock bäft

om vären i Maj i månad

.

I. Skatten eller rötterna 5 fom flvola utplante-

ras, bora vara 4^ fa 6 tum langa, hvilka läggas^

llraxtde äro uptagne, i jord eller vatten, at ej

Solvårman och varhäfan ml något Ikada dem,

(§• 180

3. Der jorden ej år lank behofves gångarna ej

få djupa ^ men fångar åro eljeft angelägne ^ dels

for beqvåmligheten vid planteringen-, rensningen,

och vattningen 5 dels ock^ at SoHlrälarna (barare

träffa rötterna, när landet ligger i lina langar och
gängar^ ån dä det år helt jämt, och bora^ dä man
fåtter z rader pä fången , rötterna komma en tvär

hand ifnin fangens yttre kant , och i ofrigt altid

låmna i fot pa alla fidor til det minfta emellan
hvar planta^ dock har jag funnet bäfta räkningen
vid en rad m.ed rötter pä hvarjc fång. (§§. 3^

185 21.)

4. En eller et par gangor efter utplanteran-

det år angeläget^ at vattna denna nya plantage,
i fall det ej rägnat ilraxt fSr eller efter utplante-

randet 5 äfvcn at hälla den fri (Van ogrås ,
' {kmt

jorden los kring (landet, (§§, 6, 15^.) hvilket

igeukännes mtd fina ftråfva, ailänga, och kring
fin raring-kaniiga hvaffa ftjalk, korsvis filtande

blad.

^. Med afiåggningar af ftjålkarna Krfir man,
fbm i 21. §, lagtar^ och tii ftorre beqvSmlighet
kan man gora en grop längs etter ut med kräpp-
raden, oca b(5ja Itjålkarna ned i den iamma, och

flå
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flå de dar rot^ antingen man gor et fnitt vid leden
(nodiis), eller ej ^ och kan ftjälken vid moder-
ftammen aret derpa aflkaras, i fall han ej f jeltlofT-

6. I Ocftob* eller Novembr. manad, dä bladen
börjat guhia och forvifsna, tager man jord utur
gångarna och betåcker med 2 , 3 a 4 tum hela

plantagen (§§.75 ij^. Här i Skäne har jag fun-

net icke angelåget vara, at med något vidare for-

fe denna plantage, om icke man til otVerflod ville

ofvanpa den ditlagde jorden lågga halm ock där

ofvanpä ris, fom hoUe honom f^ift, at den icke

matte bårtbläfa, hvilkct torde blifva forkäilfamt
j

hälft i Herr Prof. Harmens Trägård här i Sta*

den, hafva mänga är ftädt nägrakrapp-rotter, fom
aldrig blifvit pä nägot fätt takte, eller pä ofvan-

beftrefne fått fkotre, likväl hafva de bärgat lig

ofver vintrarne ^ men up i landet gora de väl, fom
tacka rötterna forft med jord och ledan med gran-

ris, pa hvilket här ingen tilgäng år*

7. Forft om vären, dä de fmä Orätten börja

fynas och vilja iHcka up, hackar man jorden gan-

fka varfam ligen los ikring dem, väl tilfeendes

,

at man med krattan ej rorer vid dem , och feder-

mera makas litet jord deromkring,fom befordrar

defs upikutande och hindrar^^är-häfan, at fä hSrdt

tvingade {•imraa('§§. (?,i7^ 2,0).

8. Når rötterna åro 1 a 3 är gamla kunna dc

i^ptagas ( §. S.)? dä gråfet, fom kan nyttjas til

Tens ftitrandc ('^;, förut med en lia affkäres : (§•

p.) därpä^ om man fä vil, kunna de fkoljas, (§,

10.)

(^) Confr. Kay, Hiftor, Piaufar, Tom; I. p. 480.
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.20.) torkas, (§* it, 12..) hvilket ock kan Ikc i

ugnar, kolnor, eller andra Utan mycken kålhidd

dcrtll gjorde hus 3 fedan trolkas , ( §. 13. ; och

om de ändock icke äro nog torre torkas dc ä

tiyo^ haiit dc bora vara fä torre, at dc med be*-

quamlighet kunria brytas fonder eWcllan fingrar-

ncj ändtcligen til godheten och (lorleken {kiljas,

liariip^is(§. »4O eller malas, pKfammafätt, töm
garfvare-bark males vid Lyk med ftora oehgroft

hackade quar-tilrenar , hvarVid iloga i ;ikttagcs,

at ofra quarnttenen lättas och nedftappes, alt iom
ömfländlghctcrna det fordra: det iondermalda el-

ler ilampade^ fom dä är den tilredde krappeo,

fällas, forteras och inpa^^ka^i. 14, if.)

9, Vid enkrapp-plantagesanlaggandé,årh6gil

angehlgit, at i borjiin vara mer mon om planta-

gens utvidga)>de , an nägra pund tilfedd kräpp,

i fyniu^rhct lom denna: at Vro, ärraihftöne hos^ois,

fvarligell lär er kuniia updragasj hvcrrfore jag.

Utom en u^yd^erihct, fomåtlkilligeSkanfka ftåder

fatt 5
ärligen gjordt vackra: titpiantenngar , och

tror jag mig nu kunita hafva rötter til 10 a ii

tunnelands utfattnlng, och fåledeS hoppas åfvén

inlian kart fa denna pkntagé, fbm oiörlikneligén

Val har ttifves , hcHl jaruarten kring Lund år

ganfka god och med den Zeelålidfkc mycket of-

Veierisftämmande , i godt ftåndy oeh tiltagande.

I C?//-
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Gilleryätfånga Sjö -djuret Skåh

kål, Phoca, år en (kadelig fiende i Ström

\^ at berätta, at Skålar på de fornåmita filke-

ftållen ligga for hand, at upfnappa all fiflc af

Plåten, famt ilundom pä fjelfva natcn gora dem
ftor ikada.

Alla onfka bot for defsa fifkares och fienders

grymhet, föm åta fä ohyggeligcn, och hvare 11 de
fara fram, lemna foga något qvar til männifkors

och andra fiikars behof. De kunna ock, fom man
plågar fäga, fyna maten med fin fetma.

Det år bekant, at detta djur af naturlig art,

i fynnerhet efter och i (lärka ilormar, dä det at

Sjöns vallande är uttrottadt, gerna klänger fig

up pä de klippor och ftenar, hvilka genom for

mycken branthet icke hindra defs upgäng. Sa-

dane llenar och Skål-hällar hafva ock blifvit

fkattlagde , fäfom en formon, hvaraf invånare

vid Skärgårdar kunna hafva något närings - fäng,

emedan vid defsa hällar Skålar béqvåmligaft kun-

na Ikjutas eller fångas.

Många lådana hällar och ftenar finnas i fkåren,

uppä hvilka merendels dageligen Skålar vifi fig,

och det ilundom til et antal af femton eller tjugu

på en gäng, då de bitas , ftä på ända och brottas,

käfta hvarandra utfore hällan i fjon, ikrika och

morra fom hundar, fä groft, at deras fkrikande

tngifvtt af

CARL KNUTBERG.

De fom idka detta fiflce, veta

och
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och morrande höres hela milen. Det år icke rå-

deii^t , at oforfynt gripa an en fådrUi tropp 5 i-

bbnd nvilka fomlige kunna vara at lika längd med
Skänlka hälbr. Det (kal haiVa händt, at tvån-

ne:"Jurlar För några är ledan rodt til en Skäl-

halla, belägen vid FiernoGindj i mening at (kjii-

ta på dcisc djurj men de hafva blifvit i

båten Ta aht;allade, at de nicd tilhjelp af txa
och fpiiit' khappaft undkoninio med iitVet.

D^ (om äro vanc vid Skål-fängr^^ veta, at

bakom klippor eller i (larkt Solil:enoGh igenom
hvarjchanda andra fart-, i tyithet och mot vä-

dret imyga lig fä nara», at dt med fina dertil

inrättade ftora lo-boffor kunna flcjuta djuret:

icke deito mindre hånder ofta
,

antingen at de

flcjuta miiie^ eller ock at Skalen^ foni i tortid

blir dem varie ^ foker i vattnetj pä d^njldah dar

ftorlla djupet är, fin undantlygt, då deras moda
blir täfang. De fom fara ut p-å is 5 at fånga
Skålar 5 veta ock k vad m.Ma och äfventyr 'där-

vid är. Krokar med 'hulling-ar, hvilka häftas uti

Skål-hällor ned at vattubrynet^ åro ock ganfka

olåkra^ ty når Skälen,, fom fmyger fram torfig-

tigt och varfamt^ känner, ät något vil håfta u'ti

honom ^ länkar han hg behändigt derifrin , och
vet altid derefter akta fis;. Li^f^-och ftänd-nlt

for Skalar, iom befl^rifvas i Herr,Li!^Ni$:i-Gothi-

ländfka reiii, hafva väl fin fördel ^ men belägen-
heten år icke alnd fidwn, at de kunna nyttias.

Jag har hordt berattas cm gliler^ föm blifvit tit-

fatte pä SkaUtenar, men jvig har icke kunnat
få (e dem, icke eller vet jag huru de tagit lag.

Dock fbm Irknelfe är, at någon nytta" kunde
vimlas ^ om fäd^ine råtteiigen förfärdigas o^:h

i % an-
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användas 5 få har jag uptånkt ct fått^ fom hos-
gående Fig. och 2, Tab. V. utvifar^ hvil-

ket, efter min ringa tanka, af mig icke bor forti-

gas, emedan det åtmiaftone torde gifva anledning

til vidare eftertänka och forfok i detta åmne.

Likaledes har man ock anledning at torfoka,

om icke vintertiden och dä lagt vatten år, fädane

ftållen i hafvet, der grund och belägenhet tillå-

ter, kunde upfyllas och fåledes Skal-klippor

genom konft och arbete anläggas, dcrafiNiatu-

ren inga finnas ? Det forflag, fom Herr Giss-

LER varit (innad at forfoka genom fprångning
i någondera afde vid Lungon, en mil ifrän Herno-
fand belågne tviftige Skål-hällor, (kulle åfven

kunna på det fåttet verkftällas, at man, fom
fagc år, på något tjänligt grund antingen med
Hora ftenar och fådanc fom kunna cmotllå haf-

vets böljor, upmurar en grät af 3 alnars bredd,

4 ahiars långd , famt 4 alnars djup, eller ock
,

det fom mindre koftar, uptimrar och nedfånker

en lika rtor eller ftorre kifta af ftarkt timmer,

enligt Fig. 3, Tab. V, vid hvilkcn kifta åt-

minftone på tvånnc fidor bor fyllas med til-

råckeligt ften en lång-fluttande plan, fä at up-
gangen for Skålar kan blifva nog beqvåm.

Afvan på lamraa kifta eller graf kan läggas en

tunn halk elier Ölands grafften, fom paffar inu-

ti hålet, och, fom bosgående förklaring vifar,

gillras, låfom et vattu-giller, at det vitter ned,

och Skålen nedfaller i grubban ^ la fnart dcfs

ofvervigt råkar in pä hällan, då ftraxt famma
hälla åter täcker til, når Skälen är nedfallen,

fä at flerc få rcfi famma våg, likafom detlkcr
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med råttor på en vittandc bouen ofveren litea

tunna med vatten.

Förklaring.

Tab. V. Figv I. utvifar en fpånd Skåkta.

a b c d "Eut ror af tjockt järnbleck^ i aln långt,

tum i diameter med tvånne bottnar , fäftadc

inuti , en vid ^ och den andra eller ncderlla

vid c d^ rundboradt inuti, at det icke hindrar bric-

kan i, i defs gång. Igenom dcfla botnar

och de midt på dem varande fyrkantiga hål, går

en Skåkta, / g ^5 af fjådcr-ftåj, | tum i fyrkant

ifrån defs fpets, til en vid i på {tåcktau faft-

fkrutvad rund bricka, eller ip tum ifrån fpetfcn:

den ofriga delen ifrån i til ^ år en half tum i

fyrkant, och bor fäledcs hålet på botten ^^paf-

fa dercfter, få at lagom fpelrum blir, och (kåck*

tan kan gå lått up och ned. Öfverft eller vid

fpetfcn, år et blad med breda huUingar, fom på
et Skål-fpjut. Bfickan i bor ock hafva lagom
fpelrum inom rorct.

En knorr- fjäder, /, i\ tum i Diameter, med
lagom fpelrum inom rörets inre våggar, hvil-

ken bor äga den ityrka, at den i det langfta,

fom fke kan, drifver up ikaktan. Vid ofver-

(la andan af röret fåftes cn fnållare m hvil-

ken år fä gjord, at den hakar in uti en på Cdan
af Ikåktans blad inflagen fkura, och håller Ikåk-

tan nedre, til defs fnällarcn vidrores, dä knorr-
f jådren flår fkåktan up.

Fig, 1. vifar en upflagen flcåkta. Kanter-
ne op af fkåktans blad, bora vara fom dcn ftar-

I 3 pa^
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paftc knifs men kanterne q biifva nedcrat två*

ra,, lä at de med {kårande af djuret ej kunna
utryckas. Det ofriga af liftnAmde i^gur är, vid

jåmfirande af hvad. förut bluvit iagt
, ^vdeiigt,

och iarcr icke bchotva vidare törKiarmg.

' Uppa det ft^lllG af en Skäl-ften^ hv ireft Skå-

len hälft plägar ligga , eller beqvarmic^ait har

fin up-och njdergang, ilas med e:i grof barg-

nafvare fiere hal brcacvid hvanindra^ af i ains

djuplek , och den vicid, at järnblecks röret val

kan fattas ned dtrun. Sedan deise ^rofva

halblifvit mllagnciflw.Liienen, göras de annii lö

tum djupare^ med en oundre bargnnf/arc ar en
tums diameter, i famma direction eUer riukt,

med det gi*ori-e halr-t , fa at fkaktans del nedom
brickan i, kui den ga ned, då iknkian fpän-

nes. Röret faites nf^cd ima tunna (lal-cller ]årn-

kilar, och fedan ihallaren bliiVit upilald, tryc-

kes fkäktan ned med en dertihgiurd kapp, lom
år fkodd i nedre andan med en jarii-ring, och i

famma äncj^x har et hal inbäradt , at fpetfen af

(kåktan icke flinter^ å\ den nedtryckes, til defs

den hakar falk i fiSUaren. - Öfver haicr och
fnällaren kan läggas litet tunt fjogras til betäck-

ning. Emedan^ ikäktans fpets är i det hoglbi

allenait "z tum ifrån {iiällaren, fa är at förmoda,

a? den icke kan gå mifle ifran djurets kropp,

hvars ben äro nog karta. En fvärighet iärer

vH mota^ derigenom, at falta vattnet uti ftorm

drifver merendels ofver fådana hällor, hvaraf

inftrumenter af jarn taga roft^.men detta kan

dock til någon del hjelpas, ailtingen man ofver-

dr4ger redfkapen väl med ten, eller fläcker den

varm.
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varm i tjåra, eller ock ofverftryker mecå glants-

fernilTii.

Enärkilarnc, hvarmcd röret fåftcs, uptägas^

kan atven detta glUer efter behag fäs loft. På
lika fat t kunna flere fådana giller bredevid htaran-

dra flållas i rad 5 emedan Here Skålar merendels

tillika klänga fig up pä mera fluttande fidan och
kalta fig ntd, fom fagt är, emot djupet eller

brantare fidan.

Pä det at månnifkor icke mä blifva fkadadc

af fädana {kåktor, år nödigt , at uti nårmafle

kyrka derom publiceras , pä fiimma fått, fom i

Norrland iker, fä ofta de fä kallade Drag i fko-

garna uti åttas.
t

Fi^. 5 . En af ftockar iiptimrad , och til defs

half-delintil7 i vatten nedfänkt kifta^med fyllning

af llora ftenar omkring, eller ätminftone på tvän-

ne iidor vid v s.

Hallan, r, fom hår vifas upreft , och i fadan

ftållning , lom den far dä någon tyngd den ned-

trycker, har litet ofver defs medel-del en ftark

fyri antig och i bägge andar viå u x afrundad

jårnitang under fi.^, hvilken jårnftäng med initop-

te n: arior, eller pa annat fått vid hallan fåites och
fa pafTiis tvårt under hallan, at defs ofradel / har

ofvervigt.

Pä det at hallan , dä defs lättafle del nedtryc-

kes, icke mä fv ångas omkring och komma i o-

lag, kan en fjäder eller annat vid y fattas e-

niot, at når tryckningen uphorer, hällan kan fal-

la tilbaka i defs horizontela läge.

Men emedan det for mängomblifver fvärtoch

for koillamt, at anfkaffa fä l^ora hallar, forn til

I 4 det-

4
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ta behof fordras j få blir Mgan , om icke i ftål-»

let for hailar, en botten af pjanlsor, rncdnaror och
flår tinder, kunde gora kmma nytta? Ron ocl;^

förfök åro allena dc^ foiri kunna låra, om dett^i

tager bg. Dock torde i fadant fall^iijat fa mycket
båttre dölja förlåtet ^ vara nödigt , a,t med tall-

bundit fjogräs betacka hcia donna botten och det

ofriga af de itockar , fom icke kunna fl:ylas nie4

Ifcn-tyllningen. Likaledes bora klotfar ejler mår*,

lor fiutflas ofver tvär-lHngcn eller våndvalen vi4

U at bottnen ic|ve ma flyc'4 bart, ipir högt vatten

Ir. Tvarfiar ocii fnedband, fom vid llcnkiftors

byggnad aro brukelige, bora åfven pa inra fidan

ai: tirnmer-vaggarne vid r s inhuggas, neddriK
vas och faftdymlas, at de 6fver(ta ifockarne och
kiftan af vågorne icke mä rubbas. Inuti kan ki?

ftaii något bilas
I

raen uran pä ar fåd-^nt igkc

nödigt.

Genväg
y

igenom Tyngdens ock Rymdens fhrhallan-t
4e emot hvarannan,, finna^ huru mycket

B{y dr kiAnd^dt fffii TV»/

ingifven af

I.

m en kuks eller annan kropps vigt af en

lättare tnetall allenii^ fom man väger up^

kalks a 5 en kulas vigt af en tyngre me-
tall
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f^U, til rymden lika R^ed den förra kuUn, kullas

^5 och en kulas vigt af cn gifven bianning, fom
man vet bertä af bå^ge defla metaller, och til

rymden är lika nied bada de förra kiiloraa, kallas

den tyngre metallens vigt, fom fokcs uti den

blandade kuljjn, kallas ä*, och den lättare met;^]-

lens vigt, fom fokcs i famma kula, kallas ^5 fä är

^— oph — Det hafvsi alla delTa tiders
h—H h

—a

Auétorer bpvifat i Algebra , och pä vart eget
fprak Herr AflclTor Branpt uti fin Inledning
til Algebra , och nyligaft Herr Baron Palm-
QViST uti förra delen, §. 8p, faftan Herr Baron
Palmqvist talar dar om metallernas forlufl: af
deras tyngder i vatnet men emedan de forluiler

hafva iarqma förhållande til hvarannan utaf krop-
>ar , hvilka i luften våga lika ^ fom vigtcrna
lafva til hvarannan pä lika ftora kroppar af oli-

.^a tyngd 5 iä galler famm^ bevjs i bfagax* omftåiv
dighetpr,

§. z. Eljeft kan detta oc\% bevifas utan Al-
gebra

i
men det blifver onödigt at befvåra en Lå^^

farc dcrmed, fik fä liten frukt , fom är at häm^
ta af alt hvad jag hår har at förete, fom bellår ej

afnägranya påfund, utan år allenaft en uttyd--

ning for den] , fom icke f jelfv'4 åro vane at analy-

ticc finna det de foka, huru de (kola bruka de
genvaglar, hvilka redan åro fundnc.

§, ^, Det foretaller fållan, at man foker fjelf-

va vigterna i den fimmanblandade kroppen, utan
det man äftundar veta, år mäfteqdels altid pro«

portion emellan de blandade n:^ctallernas vigt uti

cn vifs antagen indelning i bruket: , fåforn af filfvcr

I 5' 9d%

\

I
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och koppar tiifammans , vil man veta huru män-
ga Lod och gråa, eller peanm^ar och gran aflilf-

ver aro uti hvar mark biamiing: afTenochBly
tillarninans vil man veta huru mänga fö aFhvarde-

ra kro uti 100 g blaaclade, eracdan deire fatt at

råkna åro autngne i bruket.

§e 4. Detta finnes^ om de fundna vigter i den
blandade kroppen, §. i, reduceras i proportion

ti] I08 for iiiiVer eller '

til ico for ten emot
den rrimrnanfattc kroppens hela vigt : kallarman

da proporcion fom fökes emellan båda metal-

lerne.i bianningeuj den tyngres och den iåt-

tares y , fä är for Ten och Bly xzz.^-^^—^^^ och

mm vet af mänga ron jämförde med hvarannan,
atTens fpccifica tygnd ar til Blys^, fom 15 til 23,
emellan hviika tal iitikilnaden är 8, ty nämner
man ut med Z3 , och — ä med 85 få år

xlS/j och pä lika fått jziiZlfx 187^.

§, f. När nu tre kulors vikter åro i^ifiie af

kulor ^ gurne 1 en torm, en at rent Ten^ en at

rent Bly^ och en af den blanning, fom man vil

urforika pä alhnänt räknings fårt , och de bäda

rena kulornas vigter åro genom flera gjutningar

fundne^ fom ifulz]^ fom de nödvändigt mäile

blitVa genom noga (krodning, och reiu Ten-ku^
lans vigt kallas^ fäibm förr a ^ rena Bly -kulans

vigt éj och den blandade kulans vigt c
,
procen-

ten af hly^ ibm iokes i bLmningcn, kallas x, och
procenten afTen i blandningen kallasjy, fa år, (^>m

talet r til ätfkilnaden emellan talen c och alt-

fä

v



få 2.87-^ til procenten af Bly, fom kaliades x:

och {biri fcimma c til aclkiinaden emellan talen ^

och (^^ i^^itfå 187^ tii procenten i Ten^ fom kal-

lades j'. Man bchufver iiUetuui räkna den ena

metallens procent, (1 ar rciren af loo den andras^

men til prof emot mifsrakning , kan man '"inräkna ^

bacit mciaUernas procenter, om de lilfamnians gö-

ra ]Oo, (om de bora, hvartil nödvändigt talet ($

til mSile vara få fom iftili:;, ehuru mer eller

mindre flora de cljeft äro
^

ty ju itorrc tal kulor-

nas tyngder urgora af dc vigter, med hvilka- de-

vagns. JU fak rare och nog^ire uträkning : därtil

forllä aldclcs icke if och 2,3 uti myckenhet^ utan

det mailc ailcnaft varaderas proportioner i Itorre

myckenheter.
(5, Pä detta fätter finnes procenten ftraxt

utan någon reduktion, allenail genom et er.da ar**

bete af den allmänt bekanta få kallade Regula de
T ii.

§. 7. Nu kunde en åfven fadan uträkning
göras for illfveroch koppar, da b—a borde vara^
til 2.S8 ( fe mitt Tal om Mynt^ dcn 6, Febr. zjf 3*

Pag. 4.) men emedan det fordrar få mänga flera

delar, lom 188 emot ico, och åtikilnaden €*

mellan hlfvers och koppars fpecifica tyngd hy
vid pafs fä mänga ref3r mindre i lika rymd, ån

cmeiianTen och Bly ; dcfsutan gifva de ftora St'

(kilnader, ibm uti åtiliUiga taflor finnas emeilan

deiT;i metallers fpecifica tyngders proportioner,

for mycket olika utilag ^ at finna någon viishet

Uti få fniå delar, fom i anleende til fiifvrcrs ft:ora

värde emot koppar åfkas at veta : haruti lårer

ock, i anfeende til defla kroppars ftora fpecifica

tyngd emot vauens 5 och liUa ätikilnad emellan
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lig
5 knapt kunna finnas ftorre vifshet. Hårtil

kommer ock, at få vål képparen iWand, fom filf*

ret mälla delen cxltiå innehafvcr nägot bjy, forr

befkickningen eiler famiDvanfmåltningen, och det
ganfka oiika myckctj

§. 8f Altlä^haiver Naturen idet ftållct banat en
mycket iåkrare genvägs tilat finna de ädlare metal'^

lernas myckenhet i blanningar med alla andra

metaller^ i anfeende til de forras oforbrånligbet eller

befländighct i elden, fom år tilforlitligare åtfölja.,

§. 9. Gull finnes nåftan aldrig blandat, an-

nars än med bäde filf/cr och koppar tilfammans,
i hvilken blanning intet något rent flut kan gö-
ras om någonderas af defsa metallers myc-
kenhet,

10, Man målie fordenfkull vid Ten-prof-
ver genom tyngdens forhällande emot rymden,
nödvändigt taga i akt, at genom andra ron vara

forfäkrad, atingen annan hel eller half metall, ån

bly, är med i blanningcn, fom åndrar *defs fpeci-

fica tyngd, hvilket rones dels af fmidigheten, och
delsafhvad uti Kongl. Academiens Handlingar

for år 1 7f 3. p. f 8c 6 år anfört.

§. II. I anfeende dertil , at Ten, Bly och
deras blanningar låta med liten hetta beqvåmli-

gen gjuta fig, uti derril tjenliga former, fä at

de kunna blifvaUka ilora til rymden 5 få år det

fättct både genarc och (åkrare, ån vågningen i

vattn^ emedan utilagcn genom gjutningcn blifva

7 eller 1 1 gånger fä ilora, fom' genom vågningen

i vatten, af lika liior vigt utaf|Ten-och Bly-blan-^

ningj ty Tenet år mera ån 7 gånger, och Bly

mera ån. 1 1 gånger få tungt , fom vatten i lika

rymd,
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rymd, dcfsutan åndrar vattnet ofta hvart moment^
fin tyngd af varma och kold, få ock af andra

omftändigheter,

12. Men ehuru gen den^ uti §. f . beftref-

ne vågen är, at finna dc blandade metallers pro-

cent uti blanningeny fa upkomhia dock vid vig-

ningarna bråk, hviika ibland göra arbetet vidiot-

tigt : och det vårftaår, at orn defla bråk åro af

fädana vigter, fom åi*o något llora delar af kulans

vigt, få kunna dcraf lättcligen felaktiga brak ait-

gifvas, hviika genom rnultiplication gora ftora

tel i rätta procenten, fom genom Forfök år tun-

nit, oaktadt* rakningen for fig altid kan vara U-

tan fel. Til ati Itorftamogelighet forekommader*
ta, år följande Tafla uträknad ^ hvilken flledcs

brukas.

§. 13. Man tager en form, uti hvilken en
kula, guten af rent Ten, väger vid pafs i lod
fvånfiv viftiiaiie-vigt, eller något mera, fä at vig-

ten ej blifver for liten til följande indelning : iden
formen gjutes flera kulor af rent Ängeilkt Block-
Ten , at foka en likhet emellan dem genom noga
gjutningar och fkrodningar. Dc flälta man får likaft

til vigten, väger man tilfammans , och delar vig-

ten uti få mänga, ganika noga lika delar, fom
kulorna äro , hviika äro vägde tiifainmans : en
fädan del tagqi; man för en ren ten-kulas ratta

vigt, guten i denna form : efter dcnm vigt lå-

ter man en Mathematifk inftrument-makare gora
noga jufte4^ad Centner vigt, iä at cn Centner

eller 100 ^ är noga lika med en ren tcn-kulas
vigt, guten i den formen, fom vigten gores til.

Til defTa göras lodvigter, af hvilka lod våga
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I ^ ^ (om Vanligt brukas til fadanä Ctntner-vi(T-

ter. Det ar ock nodigt^at alla vigtcrna äro gjorde
af i6 lodigt {ilfver^fom akid plägar brukas cicrtil:

dettä kan fiiUkomligcn vcrkitallas af liiitrunient-

makarc t, rncn tn form kan ej göras til nagoa vits

gifven vigt. Dcfsa vigtcr och " for ni<i • böra nu
vara, vtrktygen til Tafians brukande.

14. När mi ct med Bly blandat Ten före-

faller., uti bviiket procenten ioke$5 få kiippes el-

kr Ikaft^es deraf fä myckel^ iovn behöfves ac gju-
ta en eller^ efter omicandighcterna för fakcrhét
fkull, Hera kulor i Formen §. 15. för at finna

oni de genom ikrodliingcn blifva lika. En af

deffa kulor vi^^ges med den därtil gjorde Centner-
vigten^ pä en quick prober-väg j fä m-^ng:! fg och
iod, fom. den kubn väger mer an i Cenincr eller

loo fg^ fökas i törfta och. aridra CokuTin i Tailan,

däremot liar i tredje Column huru mänga procent

Bly, och i fierde Column,' huru mäiiga procent

Ten ar i det blandade Tennet : fä fker detta alde-

les uran någon rakning.

T. e. En fädan guten kula al: blandat l en^

(kulle vaga med den därtil gjorde vigten ! x

och z lod, fä fökes i forita och andra Column
II H och 3 lod^ deremot Itär i tredje Column,
at den blanningcn har ^t: procent Bly, och i

fjerde column 69 Procent Ten > men .fkulle blaii-

tiiiigs kulan vaga ffi och 4 eller 16 lod. och
däremellan, i ä tager man de procent fom ftä emot
tz ® ^ lod eller 11 (6 t/ lod, hvilketdera kulans

vigt kommer nårm.aLi: ofverens med,,och likaledes

pl andra iiålkn iTaflan, emedan kulans fkrod-

' ning.
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ning aldrig kan vara nog fåker för braken af pro-

cent ,
hviilcaej hclier cfrerfiägas af denna merali.

Likaledes äro^ i anlcende til nysnamnde fkal^ bra-

ken af lod uteläiTinadc for dc hela procenter

och på {bokliga ftallen fulla lod utJatie, iali braket

är litet under. Vid uträkningen åro procenrer-

na gifne och vigterna ofvcr loo g; fundne: eme-

dan enligt §. 4. c-^-a mSdvandigt är ^-^-^jr och

ö=-^^^7— I a ar ock c—a—^Q^x_^ : nar da
2874; ^'^\/z

procenten x är gifven och kailas med loo^^
det är 32,00 lod, fom är rena Tcn-kulans vigt^ är

a utnämndt, och vigten ofver ico fg, iom fökes,

kallas/?^ få år/?=^g^/-^^^,Pådctta fätteiär hvar

och en ofvervigt /? funnen emot hvart och et

procenr-tal och ofvcrvigters lod^ral delte til

och lod. Af detta följer ännu ^ til oB^erflod,

ct annat bevis til forniiilen uii 4. dä en af Tea
och Bly blandad kula bcftär af y ' delar Ten och

T "o

X dehr Bly , få är c: a: : Z500; 2.3^' + a? ^ e-

medan vigterna af lika rymder hålla lig omvändt
lika til hvarannan^ fom lika vigters rynider^ och
altfä c:c—a:: 2300 til åtililnaden emellan tjx
och ifx^ fom är $x ^ hvilket är fom aB;-"!; trl

och äfven (a c: - c : : 17:0 : och fa vidare

i^7i-J- ^"il nian härutaf ioka hv-ardera nictal-

lei% egenteliga vigt uti få år (om loou:;

——; X dä blifver x= --x^—^3 och emedan^
c b
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Jr utnåmni med 23 oeh b—a med 85 få år

y
^ c~~ai rom i §. årfagt, odifä Vidare:
i— 4 :

I

Håt fer man, ät en kuk på detta fattet giiteii

a#ryr-itämpkt Ten och vägen, bor ejiväga öfver

101 få och t lod 5 emedan den bor halLi py pro-

cent Ten : ochen Tådan kula af rre-ftäniplat Ten,
bor ej väga mera ån i c6 ^ och 8 lod , etter det

bor hälla "03 procent Ten: om den förra väger 11

lod mera 5 elier den fenare väger 13 lod me?ii.v få

år en procent mera bly dcruti, ån fom bor van^,

och fä vidare efter TaBan.

Vigten Vigteii

PröCéilÉ.ofvef léo ProCeftt. ofvcr iQö

#

J§ lod
1

BiyTen
1

lod Bly Tert

ö CO =2 0 100 3
= i4 8é

0 I I SL I 99 15 85
6 2 98 28 = i(J 84
1 2 3 97 6 8 = 17 8?
-1 13 a:- 4 9Ö 6 21 ,= 18

1 ? 9 T 2 =s 19 8 i

2 6 94 20 80

93 . 7 21 7,9

3 8 i>2 % 9 = 23 7S

3 9^ 91 8 22 =; ^3 77
19== 10 90 9 3 = -4

3 31 = 1

1

89 9 ^7 ö 25 7i

4 11 =: 88 9 30 r:: 2é 74
4 13 8? 10 il Ä 27 73

Vig-
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Vigten
ofvcf i 00 ProCcnt;

Vigten
ofVör 100 Pi-oCetit;

fö löd] Bly Ten! 1""^
i ^^^7 T^'^

10 if
11 7
11 il

ti 3

12 17
il SI

tg 13

13 28

14 io

14 24

7
If 22

16 f

17 ?

17 18

18

18

19

t

IS

2

19- 18

20 2.

10 ig

11 2
2i

22
23

18
2

4
23 21

24 ^.

±: 28 72
= 29 71

30 70

= 31 69
32 68

=: 33 Ö7

34. 6(3

= 35 6^

=3£ 3^ ^4

=r37 Ö3

= 38 62

:3: 39
e: 40 60

3:42 ^8

^•^3 57

;^44 56

= 4f ff
==4^ f4
=^ 47 n
13 48 p
s: 49 51

=: fcj fo
25 fl 49
= 52 48
==n 47

V5 45
j-6 44 I

K

24 2,3

2r 8

25 26
26 12

26 30

27 16

28 2,

28 io

29 7
29 26^

30 13

31 öo
31 19
32 6

13

I

53

34
34 21

3 5 P
5f 29

3/ 7
37 ig

38

39

17

7
39 29
40 19

4^
41

9

= T7 43
==r8
=£^9 41
i2 éO 40
= 61 39
=:!^)2 38
=^63 37
±=64 36

==6f 3f
==66 34
= 67 33
=s6b 32
=^69 31
zä 70 30
ä7i 29
±=72 28

= 73 27
= 74 26

=:7f 25
= 76 24
sä 77 "23

=s78 22

=£79 zi

= 80 20

= 81 19

==82 18

= 81 »7
— 84 16

==% ir

Vig.
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Vigten
ofver loo ProCcnt.

Vigten
ofver loo

få

ProCcnt.

få lod
i
Bly Ten

1 få lod i
Bly Ten

42 22=80 14 yl Q
1

0

— 94 ö

M = 87 13 I I

44 4=88 12 4 = 96 4

44- 27= 89 11 29 = 97 3

45 18= 9^ 10 TI 23 = 98 a

4^ ro= 91 9 f2 17 = 99 I

47 2= 92 8 II =:ioo 0

47 26= 93 7

§.15. Hilraf årkkrt^atdet icke^äranjfom nå^

gon i hart torde falla pa, at dela atflvilnaden c-

mellan Tcn-och Bly-kulans vigt af lika rymd i

100 lika rtora delar, och råkna i ProCent Bly

for hvar loorde del, fom kulan vågcr mer än re-

na Tcn-kulan> fä at kulor gupie i cn form, af

hvilka en ren ten-kula väger 100^ flcuUe for

17 lods vigt ofver 100 ^ , halia i procent

bly : for i ^ och 2 lod, z procent bly : och

for I ^ och ip lod ofver ioj fe, hälla
3
procent

bly och få vidare emedan 17 lod åro ganfl^a nå-

ra ^^-g- af ätftilnaden emellan 100 ^ och 1^3 ^
IT lod , efter arithmetifk progreffions delnings

men emedan den kulan, fom viger i @ och 19

lod ofver foo gg, innehatver 4 och vid pafl' i ^
bly^ och allenart pfi ^ ten, fom af Taftan fy-

ncs 3 fä kan fådant ingalunda antagas tor fyr- ftåm-

plat Ten: felet ligger deruti, at hvar proCent

tages dä for t-^ö at\ulans mätt, fom den omoje-'

ligen kan vara, efter den fkall vara t^ö- vig-

ten , och mårte altfå r^o vigt bly vara .^^x > fom
år
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Ir mindre ån yy-^ af måttet och vigt Ten, va-

vara tl^s) ofver af mättet,

i6i Den fom har en annan Centncr-vigt,

fom ej är gjord efter en vifs forms kulÄ, utan få^

at en ren ten -kula, af den tyngd vid pafs, fom i §.

15 fagt år, Väger antingen mindre än ido

dock ej gerna under öo a fo for dec i §. 12

anförde fkäl fkuli, eller otver 100 huru myc-
ket det mä vara j kan lätteligcn reducera Taflan

i §. 14 til ''en fådan Centnei-vigt , faledes, ät

lod-talct af hvart och et (g och lodtal i taflans

forfta och andra Column^ mukipliceras med re-

na ten -kulans vigt uti ^ tal, och om några lod

äfodertil, gorus de ni minfta brak af fg, efter

den form och vigt, fom (kal brukas. De tvä num-
ror i ändan pa faCtum kaftas bart, fäfom onodige

brak af lod, eller om de tliga in emot 100 , kan til

det ofrigélodrtal låggas i, ochfedan delttil^och
lod, Iknfves i ilållet pa den caflan, fom fkal bru-

kas, fä kan den fedan brukas p-i fauiima fått, fqm
i 14. år fa^^t, utan nägon vidare rakning vid

brukat; dä märkes det, fom kulans vigt af den
gifna blannmgen ofveriliger rena ten-kulans

vigt i famma form guten, i ilållet for vigtcn of-

ver.'loo ^ i §. 14, til hvilket åndamäl ock fä

rena ten-kulans vigt kan låggas til hvart tal i for-

fta och andra Column i den reducerade taflan, vid

fjélfva inlkrifnin^en ^ fä flipper man at draga af

den yigten vid vågningeti i bruket.

§. t j.- Om rlu nägön icke har gjort fig en
fädan reducerad tafla; men vet fin forms renaten-
kulas vigt, och Vil betjena fig vid nägct enda
tilfälie afTaflai^ i 14, den kan förhöja lodta-

K a kt
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let af fin Centner-vigt ^ fom den blandade kulan
våger mera, ån en ren ten-kula, guten i famma
form 5 loofilt med tvånne OO i flutet, dela

lumman med fin rena ten-kulas vigt, och fedan

det lodtalet, fom genom denna delning fäs, år delt

til ^ och lod 5 foka det och lod-talet i Taflan

§. 14, få ftä procenten däremot^

Forblodning år det forfta och ofta farligaftc

tilfålle , fom möter i Chirurgilka Operatio-

ner, eller andra vadeliga åkommor. Blodftil-

lande Medlen hafva hittils varit otilråckeli-

ge, ofåkre, eller vållande til nya plågor ogh led-

famma påfolgder. Underbindningar med nål

och tråd hafva varit fåkraft af alla. I kottaktiga

delar har jag aldrig fedt någonolågenhet dåraf>

men i hela Leders affåttande, alt for ofta fun-

nit dem vara orfaken til en onödig och pinfam
vårk, fom uprctat de åfventyrligaftd anfall på
denfjukaslif

'

Herr Brossard, enFranfoflc Fålt^kår5uptåk-

te, I7f r, nyttan afEk-fvamp tilblodftillmng, jem*
val

ijka Rön och

nmgäry
af

O. ACREL.
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val ur de ftarkare pulsådror. Hans upgifvande

blef ftraxt forfokt, i nåde belont , och allmänt ve-

dertaget ; fedcrmera har dels bruk ftråckt fig til

Ängland, och annorftådes vunnit bifall. Omfidcr
kunne vi genom egna prof oka värdet af detta på-

fund.

Brift pa den egenteligcn beredde och brukte

fvampcn har hindrat mig , at vid tiere tilfållen i

Kongl. Lazaretet gora förfok^til dels Hans Excel-
lence, Academiensnu varande fortråifelige Pr^fes,

pä min anhållan nyligen til detta behof låt kom-
ma et Ayeke trån Paris.

Den 14. filllcdne Junii aftog jag högra benet,

under knået, på en piga från Södermanland, 40 år

gammal. Ek-fvampen anlades ftyckevis och gra-

dualiter, (lödd af compreffer och vanligt forband.

Blodet foni torfade ur Tibiali poftica och intcrof-

fea, ftannade efter en half minuts tryckning med
blotta handen på fvamparne* Foriåkrare trykning

mot opna puls-ådrorna, och efter det var forlla

gången jag fedt eller fjelf nyttjat denna fvamp,
okade jag vanliga forbandet med en fammanfatt
trycknings machine : denna beftår af z:ne runda
brickor, den undra af 4 tvår fingers diameter,
den ofra något mindre. Defle åro fammanfåfte

på inre fidorna til 3 tvår fingers afftånd, med en
vidhäftad ftadig ftåltråd, fpiraliter bogd , och väl

Ijådrad til fammanklåmningoch upftigandc, fedan

ofverklådda med lårft, flanell och fiil fin vaxduk.
Undra och bredare brickan anlågges emot forban-

det på ftumpen, då den ofra med en vidhäftad binda

på tvånne hufvud, i~ tvår finger bred,8 alnar lang,

varfamt tryckes mot ftUmpen genoni flera flag at

^ .
K. 5 bin-
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bindarn 5 hvars motfaftc tages pf/et knået^ och
bogda ftumpcn.

De otriga förfigtighets raati blefvo all^ iakt

tagne, ils ivarnpen äf iig ijelf bartfollit.

Etter Operation mådde den fjuka båttre ån

vanligt: ingen blod trängde genom förbandet:

foga eller ingen värk kändes. Den 17 omfades dc
yttre bindor , fom nu blefvo fuktiga af blod-

vattnet; farnnia forband Hterlades den 18, pä
Himnia fatt. Kanterna voro nu i bulning. Den
ip var budningen okad , yttre fvampnrne aiFolId,

fimma forband brukrcs. Deq 10 faret i go4
buluiag ; famrna forband. D. 1 1 innerlla fvampen
fo|l af med Hill bulning: ofriga {kotfeln med in^^

och utvårtes me^el var den bittils alimanna, Pa
mindre pulsådror ^ fäfoni tinnipge pulsadrornes;

cpning, har lag både i och utom Lazaretet^ pi3a^

ga gängor nyttjat denuci. fviimp med promt ver-»

|can; evi bit ffamp lagd ofver opningen, en com-
prefs c}^^'<^fvcr> ankel bind^ eljer näsduk år

tilräcl^cii|r. Dei^ vanlige bindan fol^ri§ år fåledes

bäde onödig Qch plägfim.

Den fom v\l nyttja denn:^, fvAmp, behagar fe

4efs hämtande, tilredande och bruk i Stockholms

XärdaTidn. J^:of i.af d^ttaar^hvareft jag låtit in-

fora KongJ. CHir^rgilka Acadéniiens intygande

och vitqesborc}.

påpiinnes härvid^j at denn^ fvanip icke få-

kert kan nyttjas, da delens eller pulsadrens lopp

förbjuder nödig tryckning, fafom ned pä halfen,

eller dä cn perpcndiculair tryckning intet k^^" ^^t-

rätta ^ fom dä Epigaftrica eller näg^^n nfhypoga-
ftriqis i brak eller ftenfkårning voro opna: utan



17 55- Apr. Maj. Jun. I5t

fordra^ at tryckningen ikal flcc lateraliter, då år

oklbart den med vax fammanpräffade Ijo-fvam-

pen ct pälitcligt medel, hvarom jag for detta i

Kongl. Vet. Academ. Handlingar prof upgifvit,

och ledermera i flera tilfällen fannat.

2. Orn Bråck.

Hvad bräck |r, huru de fororlakas^ igenkän-

nas, ätfkiljas och moj eligen botas, år val bekant,

och icke mitt ändamål at vidröra-, men endaft,^at

med några håndeifer af bråck vifa, huru den lå

kallade Naturen engång gor underverk , och cn \

^nnan liklom afflår all hjålp och undfåttning.

I Kongl. Vet. Acad.Handl. for ijia.Oél.N-Dec.
nämner jag om et tarm- och nät-bråck, af hvii-

kadetfenare, nämligen nåter, fom af ålder och van-

håfd var hårdt, hopkolfat, och mågta ftort >

blef infort i buken genom ftoire incifion, och
inom ^ a 5 månader aldeles upvekt och okänbart.

Den vitrc Peyronnies bekanta curer, hvarom
jemväl Kongl. Chirurgiflca Acad. Handl. förmä-

la, at bårttaga en anfenlig långd af gangra::n€-

rade tarm-rdnnan, fcdan fora frifka andarna i hvar-

andra, dem fammanhafta , hoplåka och göra den
fjuka helbregda, fortjena namn af underverk.

År i7f 5, anmålte fig i Lazaretet en affkedad

Artillerie - karl, N. N. några |o är gammal, i

ofrigit af godhålfa och kropps- ftyrka , at blifva

genom Operation hulpen for et åldrigt tafk-brak,

ftort fom 1 månnifko-hufvuden tilfammans tagne.

Honom foreftältes, hvad fara operationer i fådana

fall åro underkattade , hvilket til uigen del for-

K 4 min-

\



152 iffh Maj. Jun;

piinfttde modet uch långtaa at vinna dcfs begår»

r^m. Efter nagnl dagars (äng-liggande och nödiga
evaciiationer, blei bräcket mindre^ och i^inde jag

til ftorlta delen föra tarmarna np i buken, Da jag

var i begrep at gora Operation, kändes ferotum
tomt 5 och allenaft något ojemt af hopfalne fac-

ken. Sedan jag opnat altfammaq?, fant jag åu-

^nu 24 aln tarmar nedre i facken, Sant är dec,

jinnulus; var ilor , men fädan anfenlig längd af

tarmar fordrar for dQi'as inre rnotlläende kr^ilgäng^

mycken fingrande , förrän de kunna hibringas.

Oaktadt dcfia Incltvofs ovana, ar på några är vi-?

Itas \ buken, jenue handterandet r}ied fingren,

och- luftens iiiipreflion under en längre Hund
5

foni fordrades til tarmarnas äterforfel, hade denna
fjuka falt inga tiifällen, blef lyckeligen läkt och

färdig pa <5:te veckaa^ lärnna L^zaretct.

Är iyf4j anholt en k?irl N. N. af några och

50, ar om faiinna hjelp. Det var et litet tafk-r

bräck ^f iper iiät och liten del af en tarm, fvart

at rcponera när det ntfallit. Delarna hade ned-»

trängt fig i bukhiiinrais celluleufa v|f ejler under

fäde-lträngen, få at bade crcmafter ogb fjelfva

fäde-ädrorna vqrq \]tfpridde 3 i fynnerhet pä ofre

fidan af facken ^ hvari nätet och tarmen lago*

Operation tiptäkte c^etta, Til fåkrare vägledning

lämnades en del af nätet i Icroto. Når Incifion

var gjor4 genom huden och fbtthinnorna, forekonir

mo ir|äng^ ftinda och vridna (tortuofa) fäde rä-

dror, Med Caftration hade denna Opc;ration i

ftorftahaft kunnat väl fullbordas ^ menfbm Vag den

gärna undviker, åtnogde jag mig at reponera tar-

menjhviiken underOperation ånyoträngde uturan-,

nu-
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nnlo låmnandcs nfitet, foiri ickt ftod at reponera,

Emellan v^h fpermatic^i på yttre fidan af facken^

gjordes en incillon genom membnneula fåckeiii

och in i nkct, i tanka at luHen derigenom fkul'-

le fä frihet forandnj nätet, fållat i rota , eller

bulning. Ingendera ftedde. Patienten hade ingii

fvära tilfällen. Nätet, i ftället for at bulna^ potte

tit, hårdnade och blcf likioni kottaktigt, til ftor-

lek' af cn fullkomlig knyt-nafva. Af detta^ fom
jag forr ickefedt ej eller finner obftrvemt, af^

väntade j'^'^g utgången med tämmeligoro: Klim'^

pen och fåret förbants rort > Suppuration yanil'»

råckelig. Efter 3 veckor började undra delen af
härda nätet fmllta och bulna ifarkare^ da den of*^

riga härdbctqn aldeles fprgiqk, och hela faret pl
7:de veckan Gimmanläkt^s, Som nu fåcken tor

{kål, fom'»mf6rdes, ickcåpnades, ochjPgejeU
ler ville ftrida til caftration, blei' ock operation
ofullkomlig, Når ärret i huden och fettet litdC

gifvit efter, foU nåtet och timnen ater i fcrotO|

fom i borian. Et I år gick förbi $ Patienten bar
bråckband med ftorfta formon^ TOcn var icke
nogd, Han plägade mig dageligen, at an en gang
fä undergå Operation , fkulk både Tefticlen odi
lifvet galla.

(

I början af detta ar, intogs han andra gängen i

Lä2:aretet, närvarande Herr Aixhiatcr SchutäeBb
Herr Aflcfl; Elf 8co, Scc. Ineifion gjorda jag
nu juft ofver annulum och fidoverts til hog^r ^ i

tanka at undvika de utfpriddo fådc-ådrorne. Det*
ta lyckades. Efter langfamt diHequerande kom
jag pä fidan af fäde-fträngen genom membraneU'
fa iäcken in pä nåtet ; men fant vid det facken
flwulje opnas ned forft de updriftia fådc^ådror-^
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na 5 fom i förra operation nödgade mig til halt.

Sedan ac ca del af nätet var Itadigt viitande i fac-

ken, och dervid fammangrodt, da en annan bre-

devid och längs den förra, gick up och ned ui^

lifvet i Icroto. Den ncdfaUna delen eller fjelfva

blottade bräcket kändes reniterande, och i få bé-
flcaffat tillländ, forbod Caftrarion, få vida nåtct

varmed lacken , denna med läde-fträngen , och
tor hända en del af tarmen med nåtct innanföre

fliilhangande. Således var ej annat at göra, ån

på hdan mer med fingren^ ån biftourien, extende-

ra opningen ned i facken, och fcarificera fjelfva

nätet j iom alletlädcs vidhängde. A( detta iit-

drogs en flick til ] tvår fingers bredd i fyrkant,

t upaade annulo och öfverilrången fiittes en vAn*

lig mjuk pelottc , och läret fDrbants. Ehuru
Patienten denna gang nog lidit, voro tilfallenhelt

lindriga. Vid 4:de dygHet började nåtet badc

inom och utom iäckca, afven fom förra gången,

utpöfa, hlrdna, och korta figien ilorlek, fom t

ftoraknyt-natvan Telliclen led häraf ingen värk

eller fvuihiad. Svulllcns hårdhet, inllamation

och klämning med fingren, ville nogfamt, at ingen

tarm var daruti infiuten , hade dcisutan den nyt-

tan med (igj at iäde-ädrorna , fom f5rr lago 6f-

vcr hela facken
, nedtvingades mot feptum fcro-

ti. Således fick jag rum med flera (lärka under-

bindningar och af knytningar på'klimpcn, anlag-

de nära vid fåde-ftrangen^ at fatta honom hel

och' hällen i gangr ix* n oc n a {Fall. Därpå kom god

bulning i iackcn, (ora tillika med annulo fullkom-

lig och hiil fimmanläktes. Jag haller fore, at

denna Operation icke ar at följa , for defs åfven-

tyr på oiiinda kroppar f men nämner den omftnn-

dc-
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deligen, endail til varning och undemttelfe i dy-

lik handclie.

En kuii af f^ ar, var Br annan fjukdom i

Lasarettet fiiart fiirdigat gä ut iHllcd«ne Juniima-
nad. Denna had^ jemval tamibråck , iom inne-

höks nied band men i det han utan band upftod

aF fangen, follo tarmarna den ö Junii ned i fcro^

to och blcfvo gmdii etrangleradc eiler fnårde i

Annulo. De vanliga tilfallen inRmno fig/i ord-

ning och ftego i hogfta grad. Fa andra dj^gnet,

och fedan alla f')rf(5k til fördelning voro fruktioft

nyttjade, var hogila ftäl at ftrlda til Operatipn,

Men h varken -ndcliga eller lekamliga foreltalU

ningar kuiKle f^5rniä honom dertil, icke eller

borde l3.dan aifvarfiim Operation (k^ moc4efs vil*

ja. S-iiedes var ej annat rad ohngt^ an at under
fortfarande med iipvekande och fördelande om-
fiag lämna honom til Naturens öde. Fr n det lO
til den i8 dygnet var han utom alt hopp, bn eket
fpån^, buken upbläll, Itändig kråkning^ hickan-
de, rapning , ymnig kall fvett, blä-bieka finger

andar och naglar , bla-^rod färg ianfigtet, kalk
händer, fufning for öronen, naftan okanbara puU
fe-Oag, borde nu, fafom altid, foreboda (;n ofordro^

gelig död. Scrotum blef litet flakare, fafom dl
Gangrxm tilkommer, men Amuilus lika fpånd,
DeiTa tilfallen taro fig nållan lika fran den iz

Junii til den z6\ dä tarmarne ofårtänkt drogo
figtilbakarsj bättre bråckband anlades, den !juk^

hämtade krafter ^ och fIndes frän i-ai^aretet*

En M^n af 40 år, hade frän föffta imgdoméni
fått bräck. t)etta lårcr varit i yngre aren af en
oforfaren Chirurgu3 illa &6tt^ och fci^anförfum-
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mat. Bråckct var fullkomligt ferotalt af tarmar
och nåt* Nedfalne delarne kunde lått inbringas,

men fvärligen hallas mne, for Annuli vidd och
Itoraöpnmg* Band bruktes icke forr ån på 30
året. For någon tid fedan, då han, tilåfventyrs

genom otjenlig mat, faftnade for häftig Colique,
teber, fomnlofa, och oro i hela kroppen, blef

bråcket tillika anfatt af fpånning , vårk och
mindre villighet til repofition. Utom ref och
knipningar i buken, fynnerligen mot fidan af

bräcker, jemte de nyfsnämde, h^dc Patienten in-

ga tilfällcn, fom utmärkte någon tarms fnårning

eller lidande, få mycket mer, iom lifvet ge-

nom lofix opningar var mer ledigt ån fordrades.

Deremot var tydcligt, atnåtet led och verkeligen

var inflamerudt, l^ade ofver Annulum i buken,
och under Annulum i fcroto. På andra dygnet
fi%in forfta anfallet af denna fjukdomjbefokte jag

den fjuka, fant alt fom redan formåltj Scro-

tum fullt, men icke ftindt eller fpåndt, med
lindriga forfok inbragte jag ftrax den del af

tarmar, fom ute var, mennätet^ hvilket tilforenc

mäftendels inforas klmde, ville nu icke medföl-

ja^ Denna, utan tvifvel, redan faftgrodda flick,

var i begynnelfen tjock, mjuk vid påtagande,

och ftor tom et hons- agg, med fmalare hals up
åt iifvet. Med all uptåiikelig flcotid, fom Herr
Arcliiater RoséN^, Herr AffelTor Strandberg
och jag, in- och utvärtes använde, blefvo tilfål-

ien efter 5 veckors förlöp häfne, och nåte-klim-

pen i fcroto mindre. Under det famma klimp

nftog och jag nåftan hvar dag lindrigt ville for-

foka defs repolitimi med läkta tryckande på

kiimpen, förlade dcruti pä famma lått, fom i en

vådin--
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våder-fvalft ,
Emphyfema, eller ea med väder

upbläll cellulofa. Etter hand 5 dä klimpen me-
ra minlkades, uphorde jemvål loriandet under
fingren, klimpen blef mnidre och iladigare^ vi-

tan härdbetj til bevis ^ at celluU^ adipo! € omen-
ti, fom torut efter inflamation voro af en rare^

fierad luft updrifncjuu fammanfallit. Patienten

vant genom denna ijukdom en iärdeles förmon
,

athan, fom förut icke kunde et ognableck refa

fig på benen, utan at de tilvåndc delar nedfolio

i fcroto, nu gor det utan känning: Halfen af den
quarblefne klimpen i Inguine, fom nu är ilor

fom et platt duf-ägg, täpper annuli opning , och
år formodelig efter föregängen inflammation der*

med anvuxen. Et tjenligt band burit federmem
ofver annulum och halfen af denna lilla klimp

,

hindrar bäure, än någonfinforrfke kunde, bracket§

tiltagande»

Emot deffa håndelfers lyckcliga aflopp kunde
jag anföra åtlkilliga, fom icke med mindre forg-

fällighet blitvit vårdade, dock, utan biitänd af en
godiN[atur, milslyckats, fäfom, dä efter väl full-

bordad operation med bräckct, Gangrasn i ftäl-

let förfuppuration tilftött, eller den genom infnör-

ningen lindrigt nog inflanierade tarmdelen, efter

befrielfen likafullt hailat til gangrcen och döden:
eller dä infnörde tarmen inom 3:dje dygnet
efter incarccration vid fackens opnandc, funnits

förmultnad, af rota föndergängen, och defs ofra

delar i buken i hogifa inflamation, alt med dö-
delig utgång. Men en cafus, fom förel^om-

mit mig mräft fällfam och beklagan vård, fa*

denna ;

i7r4.
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17^4. I Januarii manad , kallades jag til en
arbets-karl^ 40 araammai, iom 1 aJe ei i^ort ta-

fkcbrack pa vänstra lidan, och Vid min ankornii

pa t4:de timan incarcererat. Den l")uk-rbodde

en mil håriträn Staden
5

eljeft fnik och Ihirk,

fnen hade ledan känning af de vanliga tiifålien.

Åderlåtning och nödiga omilagiT verkftakcs.

Den ljuka tordes hit i elakt vaglag pä ildda. Sam-
ma afton och vid lö:de timan etter incarccrations

början, gjorde jag operation. Sedan anniiius och
fåckcn Toro rent blottade, ville jag icke opna
den fcnare, pä det luften ej (kulle än mtvA Ikada

tarmarna-, dcrfore iollcs allena de fpanda feno-

trådar ofver och iannuio, fom välde infnorningcn,

da ulftängdc delarna med mycken Ikthet m-
fördes^ hvarpaopnades facken, fom var tom: an-

milus och faret {kottes efter allmänt bruk. Civ-

ftirer, Dix^ten , och invårtes medlen med all

forgfallighct i akt tagne. Tilfallen, fom pafolgde

inlnorningen^ iiphorde, den fjuka fick genaft fri

åölgäng, yttre faret fuppurerade pä 4:de dygnet,

ikickade fxg dagelig val och til låkning : hekin-
cidon var faif och itadig läkt vid 6:tc vjeckans

Hut. Dock ehuru han, fotin fades, var fri frän

tiifalkn, och dem fom egenteligen följa medbräc-

ken> kunde han icke komma ni krafter, hade of-

ta feber, rorelfer , mattheter, mindre matlult^

hvareft )ämväl mer Ibdighet kånde än pä vänfter,lif.

vet biet trogarc/Pä 9:de veckan gick den fjiikaup-

pe och; utom hus, tyktes repa iiigide forr fakna-

de dålar, i fynnerhet matluilen: han var ledfen

vid Diaet, ät ärter , fur-käl, grot , och omfider

llockfifk* Dcrpä hände^ at han, fom jag nu änd-

te-
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teligen trodde utur faran , och icke tnera iycCåk^

te, haltigt anfattes af colique,^ forltoppninij

^

kräkningj feber, (vaghet, kall iVett, dodsan-

gett och döden, altfammans inom 24^ timars tid.

Buken opnades efter döden, utom något vritten i

ljukafidan,var den delen af nåtct och tarmar, fom
förr nedfoilo, i en kolia fammankiiitradc, nåtct

onaturligt härdt, tarme hinnorna tjocka fom jukt-

läder, och tarm-rånnan trång, at kn-j.pt framilap-

pa en liten gas- penna. Peruonxum och iMcfcn-

terium af fjukdomcn nägot förändrade. Ilcum
ofver koifan 5 fyid med ofmalt foda

, updnfvcn
och til Gangr;3t:n gängen. A ter Annuii opning

pä vånltra iidan, dar incifion gjordes, lä tilläkt,

at ärret knapt kunde fkiljas fr.n det orörda. • Se
få bedragelii^ är Prognolis och hoppet, man eljeft

borde taga af Naturens med-verkan,

Fortjättmng en annan gäng.
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Anmårknmgar y

Om
Nyttan afärliga Fårtekningarpäfödda och

döda i et Land.
Femte ftycket.

Uti nåftfåregående ftycke af deffa anmårk-
ningar vifades, i anledning af Forteknin*

gar pä döda, fom i åifliilliga Irändcr blif-
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vit gjorde 5 huru mange Månnifkor, at looö,
fom på et ar födas i et Land, hinna til en vils

ålder, dä det antages, at i famma Land jåmvål
1000 do hvart ar, och det i den proportion af
hvar älder, fom Obfervationerna medgifva. Vi
fianno då, at af dc 1000 födda, gemenligen ej

mer ån öoo hinna til ro års ålder > foo til 30-,

400 til40 > 200 til 6f , och allenaft i ® til po års ålder.

Om man ville gora uträkningar härpå for

hvart är, ifrån i til 90, och lägga alla de fund-
na talen tilhopa uti en fumma, borde den fore-

ftälla antalet af alla på en tid lefvunde månni-
fkor i famma Land , få framt på hvart och et

af de föregående go åren, vid pafs 1000 blifvit

både födde och döde. Detta var Halleys fått

at uträkna myckenheten af invånare i Staden
Brefslau, hvilket, efter de antagna grundfatfer-

na, äraldelcs riktigt. Men när antingen flere

födas, ån do, eller tvärt om 5 det år, når me-
nigheten "antingen år uti ftåndigt til - eller af-

tagande, kanHALLEYSKA Methodenej fuUkom-
ligen inftämma med fanningenj ty uti förra

händclfcn måfte vara mindre, och i den fenarc

florre antal af männilkoi', ån nyfsnåmnda räk-

nings-fått medgifver.

Iraedlertid år nyttigt, at antaga famma råk-

nings-fätt, lå(om en medelväg och faker anled-

ning, at af några fä års Fortekningar pä födda

döda och alla lefvande , utröna , om och huru
mycket folk-hopen de foregående 90 åren okat

fig eller minftats.

Jag har derfore trodt mig bora nyttja For-

tekningarna på Sveriges invånare, fom gjordes

år 174JP, och jämföra det utflag de gifva med
det



det Tom efter HALLEYska råknings-låttet up-

kommer, icke allenall at profva, hurii vida de

med hvar:innan ofverens-ftåmma, hvilkec hårtils

uti intet Land kunnat Ike , tor briil pa tilfprii-

teliga Fortekningar päfölkct, genom älla ålder •

ikiftcnj utan ock at fe, öm Sverige uti de for-

flutna 90 aren varit uti til -eller aftagande på
folk. Til den ändan har jag utarbetat följande

Tabell på folkets myckenhet inom hvart ålder-

fkifte, bcftående af f år.

T^abell^ fom vifar Folkets myckenhet uti alla alder-Jktften^

der i 000 barn arltgén födas i

Ålders åren.
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Forfta columnen utfatter, huru mänga mån-
niOvior borde finnas uti hvart aldcr- fkifte^ om
enligt Halleys hypothcre5 beftåndigt 1000
barn ärligen foddcsj och icoo månnifkor af alla

åldrar t ilfam manstagne y hvart är dodde. Femte
Columnen uti andra Tabellen , fom mfordes i

nåfrforegaende fjärde-dels ärs' Handlingar, pag.

895 år härvid tagen til grund 5 emedan den hal-

ler medel - vågen emellan alla de båfta hårtils

gjorde obfervationer, angående dodelighets ord-

ningen efter åldrarna, eller huru månge af de
tufende, fom fupponeras do, åro barn, unge,
medel-åldrige ellergamle. Andra Columnen i den-

naTabell utmårkerjhuru många månnifl^ior verkeli-

gen funnos i Sverige, år 1749, i jåmtorelfe emot
Jivarje iGoo, fom lamma ar föddes. Den tredje vi-

lar förhållandet efter famma grund, uti 8 Sven-

fka Hofdinge-domen , hvare 11 Förtekningarna

tyckas med ftorre flit och noghet halva blifvit

upråttade. Fjärde Columnen innehåller mycken-
heten af Mankon i fiimma 8 Hofdinga-domen,
ijåmfårelfe emot 1000 pilte-barn 5 och den Fem-
te, myckenheten af qvinno-konet , i forhällande

emot löoo fiicke-barn 5 föm famma är föddes^

Vi finne hår , af forfta Columnen , at der

menigheten på en tid af 90 år, hvarkcn ml rke-

ligen okats eller minfivats, bora emot leoo barn,

fom årligen tilkomma, fvara til 33000 män-
nifkor, af hvilka den ena hålften år ofver, den
andra under 28 års ålder 5 en femtedel har 6f-

verlefvat femtijonde året. Der antingen ftorrc

eller mindre myckenhet af barn fodes ärligen,

bor fä val hela menighetens, fom hvart ålder-
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ftiftes tal-rikhet i famma förhållande vara ftor-

re eller mindre. Til exepnpel; dubbelt antal

af barn, utmårkcr dubbelt ttovre folk-ikara: der

Socoo barn födas , fkulle vara vid pafs två Mil-

lioner och <$i2,coo niännifkor, af båda könen
och af alla åldrar tilfammans tagne 5 och få

vidare.

Om vi jåmfore detta förhållande med dem,
fom ftå uti de fenare fyra Columnerna, blifve

vi varfe, at Halleys fatt at utröna folket*

myckenhet i et Land , icke nu for tiden flår in

hår i Sverige, utan at få val tilla huf\^ud-Sum-
morna, fom ftorre delen af talen for hvart ål-

der-fldfte hår komma anfenligen til kårta j hvil-

ket, få framt eljell ej alt for mångc blityit for-

bi-gångnc uti uptekningen, fynes vara et be-
vis, at vi under förra hälften af innevarande å-

ra-hundrade, ofs något forkofrat, jåmvål uti

den delen, fom utgör et Lands våfendteligafte

llyrka och rikedom.
Uti denna (ifta (lutfats låra ej alla i forfto-

ne finna (ig 5 derfore målle jag förklara honom-
Når en menighet beftåndigt och jämnt tilvåxcr,

har dc föregående åren et mindre antal af barn
kommit til verlden , ån de efterföljande: ju
långre tid tilbaka^ dcilo fåare födde. Af et

mindre antal foddä, måfte ock en mindre myc-
kenhet hafva hunnit ti] en vifs ålder : e. g. om
for 60 år fedan ej mer ån hälften få många
barn föddes, fom nu^ år troligt, at nu for ti-

den är hälften mindre antal af 6q års gammalt
folk, ån det blifver, (5o år håretter. Derfore,
hvareft antalet af gammaltfolk år, i jåmforelfe e-

mot antalet af de årligen födda, mindre 3 der

L 3 har,
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har, efter al fannolikhet, och fa framt ej bri-
ftcn kan tilråknas folkets utflyttande utur Lan-
det, tilforene ej fä mängc blifvit foddc , fom
nu, foijakteligen har hopen okat lig. Tvärt
om^ der menigheten forr varit manftarkarc,
hafva flerc tilforene blifvit födde och kommit
til ålders : derfore finnes der mera gamniÄlt folk,

i jåmforclfe emot ungdoms hopen.

Om vi då ville hålla ofs vid andra Colum-
ncn uti foregående Tabell, fynes, fom fkulle vi

kunna antaga for vifst, at Svea Rikes menig-
het, pä de nåftforfiiitna fo eller 60 åren, okat
fig i proportion fafom 2,7500 til 3Z600, det är,

til en femte-del vid pafs. Men jag har all an-

ledning at mifstånka Folk-långderna , forn for

ar 174P ifrån fomliga Lands-orter inkommit,
for någon felaktighet, i det en myckciihct folk

lårer hafva blifvit af qvariaiiihct förbigången.

Perf6re har jag utvalt Fortekningarne ifrån 8

HofdingG-domen, hvilka af fenarc Arens upre-

pade rakningar finnas tilfarliteligare. Uti dem
har hopen, enligt tredje Columnen, tilvuxit få-

fpm 288Q0 til 5ZÖOO, clier allena (f til inemot

cn Sjunde-del, hvilket pa få läng tid viflerli-

gen icke vore for mycket. Men jag fruktar

dock, at formeringen ej cq gäng varit få ftor:

ty forft år det troligt, at uti de bäfta uptek-

ningar åndocl^ någre kuqna vara utelemnade :

Sedaq bore vi qck betänka, at oakt;adt åfven

fa månge eller fler^ vore födde for 60 år fedan,

ån nu ; kunde likafullt antalet af gamrnalt folk i

Landet v^ra litet , ovn en ftor del af dem gått

utur riket 5 hvartil vi vete^ at de ^venfke dels
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i otrångde mål åro mycket benägne , dels uti

Krigstider hafva varit nodfakade.

Vi finne dett^i verkeligen fä vara, då Fjär-

de och Femte Columnerna hallas emot hvar an-

dra: ty emedan af Qvinno -könet ej lä mänga
plåga utur Landet utflyttas ftär af des tal-rik-

het med ftorre fäkerhet at fluta, huru vida he-

la folk-hopen okat fig eller minftats , ån af

Man-konets: och dä vifar femte Columncn i var

anförda Tabell, at tormeringen ej varit ftor^

re, ån i proportion af 30400 til Jiöeo, elleif

til en Fjortonde-del, kvilken lilla formering ån-

dock torde vara mindre , i anleende til den
myckenhet, åfven af detta könet , fom i grån-

fe-orterna plågar gä ofver grånfen at taga tjånflr.

Det fer altfä ut, fom vore väiit Land nu for

tiden litet eller alsintet folk-rilTare, ån vid flu-

tet af förra Seculum.

Gä vi igenom alla talen uti Tabellen, fä blif-

ve vi varfe, at de f aren, nåft fore är 174P, for-

meringen varit ganfka fl:ark, och at vi hela Zf ä-

ren förut ej hatt at klaga ofver nägon minlkning,

emedan antalet af dem, fom är 1749 voro imder

if års älder, och altfä voro födde fedan år 1724,
gär fullt up emot antalet uti famraa åldrar uti for-

ftacolumnen. Men briften uti alla ålder- fkiften

ofver if är, gifver tilkänna, at alftringen, fora

är 1724, gått trögt. Man behofver ej långe gis-«

fa efter orfaken dertiL Uti det tjugu- äriga Wå-
ra Kriget, huru mänge Mån omkommo icke?-

huru mänga huftrur lemnades icke enfamma?
Jag fl^uUe , af de anledningar Tabellen lemnar,

nåuan kunna utråkna, huru mycket vår menighet
genom famma Krig kommit til karta : men det

L 4 år
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år nog fagt, at vi på fo är, i (lållet for at okas,
fafom vi bordt och kunnat , ätrninftone til

bä\ftcn llorre antal ^ hafve genom Krig, utflyt-

ningar , forfumraad omvårdnad oni barnens rad^
dande (^^) {amt genom fkadeliga Hushäils-prin-
cipier och ofcdcr, fadana föm Herr Högström
omtalar uti dels bifogade anmärkningar om Folk-
ökningen i Wefterbottenjforblifvit näftanvid fam-
ma Numer.

Huru ftark utflyttningen lårer vara5 k^^"^ Ocon-

jas af mankons-fummornas undcrvigt eD'](;llan if
Gch 4f är: ty de vqro födde emellan 1704 och
17245' och aitla årmu for vinge at i falt, medan
det kriget paftod. A t de likafullt åro mindre tal-

rike, än Q^nnno-konet , lårer icke hårrora af an-

nat, ån at fä månge gatt utur Riket, få fVamt
man icke ville paftå , at afmankönet fä mycket fle-

xc do i ungdomen. Det år fipt 5 at aaktadt nägot fkre

af det könet födas, år det likväl, ftrax uti de yng-^

fla aldcr-flciften under if är, dä de hvarken ännu
kunnat gä i falt eller gitva fig i titrikes tjanft

,

mindre talrikt , ån quinno-konet : men det häfti-

ga aftagandet, vid och efter 20 ålders-äret , dä

döden plägar vara nog (konfam, gifver ulkamia,

at de låra tagit vägen annorftäles,

Pet år ej fårdeles hederligt, at vi pä en tid

5

dä andre Nationer pä alt uptänkeligt fatt locka

folk til (ig 3 icke en gäng tage nog kraftiga matt^

at behälla vara egna ii^fo^ingar ^ da likvål hår gif-

ves

(*) Se Tredje ftycket af deffa anmärkningar uti for

ft'4 quartalet innevarande är, p»

derfammaftådes, p. 10.
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ves mer iitiymmc och tilfålle at forforja fig^ ån

pä de fläda orter i Europa.

Var anförda Tabell kan jåmvål tjäna en Re-
gering til iiplysning vid mänga tilfallen, da det

år nödigt at veta 5 huru mänga männifkor finnas

i la^iilct af cn vifs älder eller inom vifsa

åldrar. Til exempel , huru niångc emellan
::o och fo ar

^
dugelige til Krigs - tjenll?

Dablifver fvaret hår i Svérigc, efter fjärde Co*
lumnen^ vid pafs 10000, emot h varje tufende gafsc'

barn fom fodes inom aret 5 eller fooo flridbare

mån tor hvarr tufende - tal af barn i gemen : det
är , litet mer än en femte^del af hela folk-fkaran.

Frågades, huru mange emellan if och 60 år, fom
jkola betula mantals-penniugar ? fvaras af tredje

Columnen , löioo for hvart tufende- t^l af Ars^
gamla barn: och fä vidare,

I anledning af mantals-penningar, fom !nåmn^
des 5 tror jag rnig bora anmärka et undei'rtef här-'

vid, fom förtekningarne och ofvan anförde Ta-
bell uptäcka. Den fom litet eftertänker laken

,

kan iättcligen finna , at folkets antal i hvart ålder-

IkiftcfmSningom aftager med arenjpäftan i den ord-
ning, fom forfta Columnen utiätter. Det finnes

ock fä här i Riket, undantagande i tredje ålder*

flviftct, emellan xo och if ar^ famt i ^iet tolfte^

emellan sf och 60 hs. ålder. Uti det tredje år

antalet for ftort, i jämforelfe emot det näftföre*

gående och följande älder- fbiftct, hvilket, efter

all fannolikhpt, härrorer deraf^ at foräldrarne , for at

i det långila undandraga fina barn mantals-fkrif--

mng5 angifv^ dem for yngre ån 1 5 år^ fom redan

gått clcr ofvey
^
l^varigenom anf^let ^{ yngdomeii.



emelkn lo och if år blir for ftort, och i nåfta al-

der-ftifte^ emellan if och loär, for litet. Uti

tolfte alderftiftet, eller emellan ff och 60 år,

(ker^ forlamma orfak 5 tvärt om, idet mängej
iaBigtat b)ifva ut ftrukne utur mantals-längderna^

angifva fig for åldre^ ån 60 år, faft de det ver-

keligen ej ännu fyllt, hvaraf antalet emellan ff
och 60 är blir for litet, men emellan 60 och 6f

,

för ftort. Kronans inkom (I forfnillas genom-bäg-
ge dcfsa knepen. Anmärkningarna ofver detta

åmne Ikoia här näft foras til ilut*

PEHR WARGENTIN.

Anmårkmngar
^

Vli Fölk4kmngen t Skeileftd Socken i

fVåflet botten.

af

PEHR HÖGSTRÖM.

Skelleftå Socken beftår nu for tiden af vid pafs

4000 männifivor. At med Invänarenas til-

våxt härllädes gått i fordom tid långfamt

,

gores nog Hmnolikt, dels af defs enda for inemot

^00 är tilbaka upbvgda Kyrka , fom formodeligen

Dlef pafsad efter invänarenas antal , och jämväl
fedanalt hittih mäft haft tilräckelig rymd for Soc-

kne-böerne:: dels ock afden underrättelfe man har

en gammal Kyrkobok, uti hvilken antalet på
flcat-



(tattc-^bondcr i Socknen befunnes uti hopftfaL K,
Gustav ]:s tid hafva varit 400. hvarofver råk*»

ningen af hcnimans-brukarc^ föm nu beftttja 150
hela öiantal, til denna tid foga ftigit, ätnimftone

ej fom den bordt ftiga, efter lä iang tids forlopp

och 1 anfeende til få mycken oiipbrukad mark t

fotn på defsa orter ånnu finnes.

Orfakcn hartil torde til en del bafva varit fjelf-»

va lagens ilränghet, fom ej tillåtit klyfning af
de Hemnian, h vilka ej innehållit et hälft man"
tal, och efter omftåndigheterna ej eller altid dä^

dels ock allmogens från gammtlt inrotade affty

for heninians - klyfning'5 Tom antingen hlrflutit

af cn fortment heder at befitia ftort hemman ,

eller ock af fruktan , det fkulle flera aboer ej

kunna underhållas afdet Hemman', på hvilket tilfö»

rene undertiden en åbo med moda haft fin utkom ftj

då likväl fortarenheten i fenare tider vift vederfpe*

let, hälft i de byar hvareft man haft tilgäng til

utrymme y hvilken ock tillika bcfannat, at et

ftort hemman blir fnarare vanhäfdadt, än et li«

tet, famt at den tiltrådande åboen, då han flval

utlofa fina fyikon, ftraxt forfe fig med et vid*

loftigt bohag, underhålla en hop lego-hjon, famt
utom defs hafva ftorre känning af allmän tunga,
måfte otta fatta fig i den belägenhet , at han
har fvårt til at utreda fig , få framt han icke

af egna barn får Ikyndfam hjelp, eller han far

lita på forildrar och fyfkon, eller ock andra ni'*

rings-fått tUlitas y fom egenteligen ej hora til

landtbruket,

Men andra omftlndigheter hafva for folk-

ökningen i denna Socken lagt Inmi fvårare hin^

der^
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der 5 af hvilka 5 läfom flcre, man allenafl: ma
nåmna trenne , hvaribland den forfta år ftark

Soidate-rotering , fom i Krigstider ofta gjort

på folk-hopen i denna Socken ilora (kal^ ocli vet
inan exempel pä et enda är i förra länga Kriget,
dä Skellefrä Sockens ftändiga Compagnie, Ibm
beftär af iz8 man, blef tvånne gängor nåflan

helt och hållit upfatt. Det andra hindret Ir den
inrättning, at grannar i en by hafva ågt iamfäldt

bäde äker, ang ;och utmark, fom fororfakat, at

mänge idoge landtbrukare , hålft i Ilora byar,

fom hår undertiden b e ila af zo grannar och der-

ofver, ej vägat fig , och midertiden ej fart an-

vånda arbete pä nya optagor , fom med tiden

lått kunde gä ifrän dem och komma allmänhe-

ten til bytes. Sällant kunna grannar blifva eni-

ge' om nybruks uptagande. Dä en kan och har

mans-hjelp, vil och ofta kan ej den andre, fom
åter en annan tid, dä hans barn upvuxit , blir

hindrad af den förra eller hans efterträdare, fom
då hunnit blifva pä folk utblottad. Det tredje

ma ock nämnas, fom är en rättighet at opätalt

fä behålla, hvad man ej kan eller hinner med, och
mången ej vil nyttja. Som den rättigheten at

fä behålla fit, ar fä hogft billig, at den hvarken

kan eller bor afhändas et folk s 1| mätte man dock
tilftä, at mängt ftycke land, fom fiere onlkade

lig äga rättighet at fä upodla, blir derigenom
liggandes i iit glomfkos mörker obrukadt och o-

nyttigt.

Når nu igenom defsa och flera flika hinder

utien Socken {ker, at antalet pä hemmans-äboer
ejkantiitaga, fåmäfte uti iamma Socken allena fl: et

vifst
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vifst och infkrånkt antal på hjona-lag blifva fall

ftaendes, och kan ej okas tii någon bcdändig-

het 5 ånfkont ungdomen aldrig fä mycket for-

oktes, eller aldrig få mycket folk ifrån andra orter

inkomme. De måftc alla meJ tiden gä ut 3 och
hafva inga efterträdare, dä de do bart ^ utan h jo*

nelagen reduceras dä til fit gamla antal, hvilker

allena Hår fafl. Skola faledes invänarena til nä*

gon varaktighet okas, lä mäfte nödvändigt hjo-

nelagen okas, hvilket ej på annat fått kan fte^

ån antingen genom ägors klyfning, torpare-och

landtbonde-inråttningar 5 eller ock genom inrät-

tande af nya näringar, hviika pä en landsbygd
ej beqvämligen kunna, och til en del ej fä lot

at anläggas eller idkas (^)

När man nu räknar Hemmans* åboer i Skel-

leftä Socken, fom med Soldater famt deras Ofver-
ochUnder-Officerare,Präfterfl^ap,Civil-ochSock-

ne-betjente, jämte handtverkare, urgora mot fjo
ftändiga hjonelag, få blir detta antalet nägor»
lunda fafl, åtminilone i fredliga tider, men alla

ofrigc hjonekig , fom befiär afAllmogens föräldrar

afikedade Soldater och betjenter, inhyfingar, 6cc.

åro til- och afragande, och kunna, efter tidernas

omfl:åndighet.^bådc 6kas,minfkas och blifva til intet.

Den enda omftändigher, fom, utom hemmans-kly

(^) Pä flika näring^ir år vM Skelleftä Socken iblanri de
ymnigafte 1 landet; fom åro, utom lax, lik, ftrém-
mings*och fkiälfifke, tråverkes iitförfel, famt tegel-

kalk-och 1 fynnefhet tjåru-brånneri^ &c, men deffe
näringar idkas ej af andra , ån hemmans brukare,
och kunna faledes bidraga til Allmogens vålmäga,
men ej til Folkökningen, fä framt man ^j vid hem-
mans klyfningar deriippä har affeende.



fynes til nägon del häfvä bidragit til folk-oknin-

f^ien,
år det bruk iVllmogeii hår haft, at ju förr

cfs håldre fåttä hemnianeil ifrån fig til fina

bam 3 hos hvilka cte fedan gemenligeii bo och
undertiden ä nyö gifta fig och fä barn. Af
fädana Allmogens foråldrar äfo nu i deniia Socken
éfver fo hjonelag. Men detta har äter en annan
^Ifolgd^ Hvilken fynes hindra värt ändamål ^ fom
gr fölk^okningen, och beftårderuti, at när efter-

trädaren ftigerimg til hemmanet^ har han nödigt,

fokä fig til maka en lådan qvinna, fom. år kom-
men til de år och den ftadga, at hon väl kan fo-

rafta et IjUshäll, och fäledes år åldre, än han.

Denna orfak har gjordt, at i Skelleftå Socken fin-

im for detta år 279 Män , fom åro yngre , ån

deras hullrur, pä hvilkas åktenflvap, at ju det all-

männa i anfeende til folkökningen måfte lida, lå-

rer ej kunna nekas.

Men detta felet blir åter til någon del rät-

tädt genom en annan håraf kommande päfolgd,

ät når den åidre huftrun , efter Naturens ord-

ning^ gemenligen forr dor, fä få defse, fom ofta

åro medel-ålders mån , tilfålle at taga fig nya
öch yngre huflruf. Derpå har man i denna Soc-

knen det prot , at af nu varande hcmmansbru-^

kare, åro , efter en af mig detta är gjord un-

derfåkning
, 74 mån , fom finnas vara trådde i

andra , tredje och hogft fjerde gittet.

Denna folgd
,

jämte den obehageliga om-
ftändighet, at få många huftrur af barnsbord hår

antingen genafl do, eller få ohelfa, fom forkårtar

lifvet, blir en troit for inemot 200 pigor, fom
hår i Socknen eljeft aldrig fikuUe hafva hopp, at

blif-
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felifva gifte. Ty , når ogifte drängar ofver i f
ar åro nu for tiden hår i Socknen allenaft 40^^
få aro ai: andra könet ofver famma ålder f96^ för-

utan ankor , fom voro efter fiUa Tabellen izz^

dä änklingar funnos allenafi. 32. Ty om ej defsi^

omllåndigheter fmåningom råtta olikheten i anta-

let emellan könen 5 IkuUe 193 pigor, Utom ipo
ankor, nödvändigt do ogifte.

Detta ofverfkott* hårflyter icke, fom fomli'

ge ment, deraf , atclimatet år mera gynnande fo^

det andra könet ^ emedan de ärlige uptekningar

pä födde af bagge könen vitna annat. I denna
Socken hafva pa fex år blifvit födde 412, gäfse-

och 408 flickebarn, tilfammans 8zo, hvaribland

3 8 varit tvillingar. Utan det härrorer til någon del
deraf, atmans-perfoner åro flera vadeliga håndelfer
nederkaftade, ån qvinnor j hafva låttarefore at kom-
ma fig til andra näringar i handel, ij6fart,hanatverk,

&c. men fornåmligaft i Krigstider blifva upoff»
rade for et frätande Sverd, Men förlänar ofs den
Hogfte en bertändig frid, och upfigt hålles, ae
ungdomen ej far flytta ur landet, fä rattar Na»
turen fjelfdetta felet fmäningom,under det de qvin-
nor efterhand do bärt, hvilkas makar, fom dem
at naturen voro årnade, blefvo af fifl:a Krigen
upfråtte. Et vedermåle deraf har mani denna
Socken, hvarcft pä^är af folk ofver if års ålder,
aflidit 7f mera af qvinno-konet, ån af mans.

Huru vida deras mening varit grundad, fora
trodt^dcn kalla Norden fluille gora folk af båg*
ge Könen mindre fruktfamt , än i de blidare
länder, lårer någorlunda Ikonjas, når man ratifrl-'

gar fig med hvad forfarcuiaeten på fler^ orter



Ij6 i;?'55* JtiL Aug* Septé

vekt upté/ Hånil torde tjenå den fofte?<:riing

Jag detta år fått pä de i denna Socken Icfvandc
liuftrur 5 foiTl fodt ii barn och derofver til 20.
livilka äro 41, utom et ftorre antal foni fodt 10
och ii 5 och hår cVj åro lallfyntc. Hartii bor
läggas min jåmväl tkc detta ar gjorde anmärk-
ning ^ at af de nu for tiden i Socknen lefvande
Iijonelagenj befinnas 1^7 harva tre fiiilv^ii:<^ne barn
och derofver

^
fomhge til 8 och 9 ^ fom äro de

hogfla, men ock fä*

MIR ABI LIS longiflora,

eller

Läng -pip igä Vnderhlomman*^
befkrifveii äf

CARL LIKNMVS.

Ibland de tåckafte våjcter^ fom nyligen Klif-

vit bekante iden Bötanifka verldenj far jag

hår framgifva en befyilnerli^ , foni jag for

ct par år fcdan fick fnart fagt pa en gang ifrän

Cil Låfd Botanift^ Herr MonnIer^ i Paris, odi
ifi\m en ej mindre upmårkfam och lård Irlerrc,

Baron Otto MUnchhausen^ Ländshofdinge i

Steijerberg &c. fom åfvén i Botanifcen lyfer mäft

denna tiden i Tyfka Riket.

Öenna växten var fä rar 5 at jag kan med fkål

kalk hotiomnyj tyjag faila honom bos ingen af

Bo-
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Botanifterna uptagen. Det enda fparr, jag fick ef-

ter henne^ var hos Hernanckz^ fom^ for et par hund ra-

de år fedan blcf fand af Konungen i Spanien til

America, der han famlade i Mexico^ mvte Hi/pa^
nia thefaurum , hvilken långt efter hans dod och
forft år löfi utkom. I denna bok p. 170 fjger
Auétor: Atzoatl är en ert

^ fom äger ludna^ mju-
ka bjärti ka blaäir: bar män^a fijelkar ^ med rada le-

der. Blommorna årorodaktiga^lc] i ViXY ) inuti bvita^tvär-
hand Icifiga^like IcUga kalkar^ ocbJmd rötter. Smak och
lukt äro lika Jnis med någon Jkarphet. Hon växer
fa kalla och bärgtga ftällen , blommar i September,

Figuren år af det flagct, fom den tiden pro-
ducerade och fom aldrig kunde kannas, utan man
fatte namnet dcrvid , och liknar mer någon annan
Mirabilts än fin egen.

RADtXfuJiformts^ crajfitie vix brachii infantis.

CAULES plures^ bipedales
^ creäi^ dichotomi

^

teretes^ vix mamfefie comprejfji^ villojo vifcidi^ ar-
ticuhti : geniculis utrinque barba borizontali villofis

articutis haft crr^ffiulculis ^ rufefcentibus.

FOLIA oppofita^ undata^ villofo vifcida ^ inte*

gerrima^ patentia^ venofa^ fetiolata exceptis jmmmiÉ
feffiliksy Petioli breves

^ fupra planiufculi
^ fubtu-s

rotundati,

FLORES términahs^ fejjiles ut calices fere ca^
pitulum confiituant tnter f&Ira caulina fejjilia

, quafn-
Vis rarius plus quam iinius flosfmul pvodeat.

CjILJX eft Perianthium monophyllum
^ femi-

quinquefidum^ villofo-Vtfcidum
^ fegmentts ercBis^ fu

bulatis\ fub fruäificatione magis 'Ver.tricofus^

COROLLA wonopetala^ infundibuUformis: tu*
hm finformis^ villofo vifcidus^ pällidus^ fpitameeus

^

kms^antejlorefcentiamvere ereBus j abfoluta Uoxefcen-^

M ^
tu



tia debilis. Limlous aWus 5 ttiho fextuplo brsvior
j

flicatus^ quinquelöbus: lobis emmginatis^ öblongis^a--

cutiufcuUs\ umbiVtco puxpureo ^
(lillato.

StAMINA: Fihmcntz qmn<^m
^
purpiirea^ An

thcYS^ Jlav^e. Vollcn fulvus ^ globofus glaber^

ST'ILUS ffiformis^ hngitudinefcre coroll^^ adfcen-

dens verfus apicem. Stigma murkatum filts capita-

tis^ in globum congeftis ^ purpurmm.

SEMINJ folitaria , magna
, fufca , puhefcentia^

^^dis glahris atris in^quaUa,

Denna orten^ fe Tab. VL fig. fom få lått

fordrager vart Climat och få befynnerligen pry-

der trägårdar^ kan intet annat, åh hos ofs biifva in-

nan kärt helt allmän, allenail man vet rätt at han--

tera henne.

Hon fas af frön, fom fäs om våren pa en mc-
lon-bånk och da hon upvuxit, planteras mot någon

vågg> ty lugn och värma ålfkaj* hon, eller ock i

nägon kruka, dä hon i llutet pajulio begynner

blomma, alt til dcfs järn-nätterne kom nia 5 fom

henne forftorapä famma tid, fom Indinnlka Kras-

fen, Turkilka bönor. Gurkor, Meloner och an-

dra Indianfka växter 5 men fättes hon i något hus,

varar hon längre.

När fröna, fom åro ratt ftora
,
mognat och

ftielken börjar blifva bar ifrån fnSn, uptages ro-

ten och lägges uti torr fand , llälies der, fom ej

frys, utan at vattnas hela vintern, och om vären

ufåttes i los jord och lugn , dock der Solen bäft

bäddar, juit dä björken börjar utilå fina lof j få

växer hon lått och begynner vid Slotter-tidens

början at hvar afton kl. 3 a 4 uiilä fina vålluktan-

dc, länga, hvita och flvöna blommor, fom hvar

mor-



fiiöt^on forvisna^ da åter h var afton lava årfttta
förras forluft. Således karl roten i langa tider

Vam och ariigen en otalig myckenhet fro
arnäSi

At fkilja dénnä Va^t fran andi^a af fit ilågtc^

märkes : .

t At hek plantan år klädd med täta hir, Q
at bon är likibm luden 5 faft det år fä kart, ät det
kriapt fync^. Defsehaf udila, dä lionännti år ung^
en nog (eg vafta^ at hon näflanj hänger vid lin-^

grarna^

1 Sittä ällä blom Ib^il vid åtidarhapa quiftar^
Ila oc^h i delningen äf Stjelkeii , och det utaii

blomskaft/

5 Ärö blöm-pipörna 4 gangd- låiigl^e^ åtl Ijelf--

blombråmeti

4 Äro blömriioma fä flaka^j at de hånga pa fi*

dorna^ föm cn boge*

Blifver altiä for Bötatilrtetiia diilTcrentk fpé-
cificaell.fpeGieliakännenniårketMIRABlLlS:^
iiis fubDillöfts 5 fioribus confertis , terminalibus

, lon-^

gijfmis^ mifantibus yöch nomen triviale MIRABI^
LIS longiflora.

M
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Befknfmng om Mått och Figt^ fom

brukas uti Cadix
j

af

EDVARD FR. RUNEBERG,

Vice Confulen Herr Jacob ^ Hultstedt
,

fom flera ars tid varit viftande i Cadix,

har med mycken omforg fokt^ at kunna
få fåkra copier^ lä val af den der briikeHga vig-

ten, fom af Långde-och rymdc-mätten. Efter fin

hemkomft har han lemnat defsa vigier och mätt

til mig, atjemforas med de Svenfka matten och
med viétualie-vigten. Denna jemforelfcn år det,

fom jag hårmedelft, pä Herr Hultstedts an-

modan, har den åran ät til Kongl. Veteolkaps
Academicn ofverlåmna.

Det år bekant, at den Spanfka vigtcn, fom
brukas uti Cadix, år tiiforene af Herr Eisen-
scHMiD examinerad. Likaledes har HerrRicHAilD
jemfort vigten i Cadix emot Amfterdamer-vig-

ten. Herr Profeflbr Berch har varit, fa vi-

da mig år bekant, den forftc, fom gjordt fig mö-
da med, at jåmfora de utlandflca vigtcmas Ikäl-

pund emot S^^cn^ka Äfs och Lod af Viftualic-

vigten (^).

Men ehuru vigten i Cadix blifvit examine-
rad och jåmford med andra orters vigter ^ fä gä
defsa jåmforelfer dock icke ihop. Den allmänna

or-

f*) Se K. Sv. Vet. Ac. Handl. 4:cle Qu. fåråri746.
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prfakcn hårtil har jag med flit budit til at ut-

loka 5 den jag ock vil utbedja mig at med fj

ord fa. nåmna.

Det år icke långe, fcdan en och annan Euro-
peifk Nation har begynt at vara forgfållig om
de i handel och vandel gående mätts och vigters

fåkerhet. At fä defsa fotade på en fåker och o-

oforånderlig grund , famt at få et mått och en
vigt i bruk ofver alt inom Riket, har måft va-

rit om hjärtat och minft: lyckats.

Den förbättringen vid Jufterings-verken af
*{ itt och vigt har likväl pä et och annat ftållc

Ti. gir an 5 at jufteringen blifvit betrodd och lem-
n.ia i beprofvade måns händer, fom aga både han-

dalag och infigt i de vetenlkapcr , fom famma
goromäl kråfver s men på de flåfte ftållen år den-

na angelägna omftändighcten få aldclcs efterlatt,

at man knapt må vänta ftorre läkerhet på de der-

itrån kommande vigter, än den Herr Profefsor

Berch kunde hafva pä den ifrån Lifsabon forft

hitfkickade vigten,

I få fatta omftändrghetcr är ej underligt, om
lyckan har ftorre del i Måtts och Vigters riktighet,

än konften. Det är fåledes troligt, at Herr Ei-
SENSCHiMiD anftält etpåliteligt prof med en orik-

tig vigt, och HerrRichard et, kan hända, min-
dre fäkert prof med en ricktig vigt, få framt
han ej blott genom handlande lärt fig känna den-
na vigts rätta tyngd , hvilkct väl år troligaft,

i»cn kan juft icke i fådana omftåndigheter kallas

ofäkraft.

Af famma orfak har händt, at af de atfkilli-

ga flags utlåndlka vigter , fom Herrar Handlande
M 3 hår
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hår i Staden behagat mig meddeU, hvllka med
mycket betingande om fakerhet blifvit forllref-

ne, jag |nqu inga funnit^ fom varit påliteligc,

hvilket jag da har fått' tilfålle at ilura \ når jag

jämfört den h^la vigten mot alla d^^fs delar, Qcli

det ifrån den ftörfta til den minlla, efter de af

mig profvade vigtcrna varit alle infats - vigter.

Vid denna jåmforellen har ftorre fkihiader yp-
pat fig, ån m^n (kulle kunna fro, eller man pä
Svenfka yigter kunde hos ofs tåla^ Dcfsa prof

pä utlåndfte inf^tSTvigt^r jh^ifva ofvertygat mig
om Amningen af den nu befkrefna orfaken til

de fläfta utlåndfka yigters ofåkerhet^ och fol^

jakteligan om ofäk?Th?ten af de ^icå dem gjor^

d?^ jåmforclfer,

A t denna omftandighetcn icke har rnm^
hvad denna Spanfka vigten .angär, lärer finnas,

dä jag far den åran at berätta, det Herr Hult-
STEPT i jelf €j allenaft varit närvarande vid

defs Juftering , utan ock lagt handen d^^rjid

,

fä at jemkningen varade , fä länge han pä en

tammelig qvick vägbalk kunde m^rk^i mii^ft^

Ikiljaktighct frän JLrikaren.

Denna vigt år gjord utaf Målfiqg pch po-

lerad, kallas /i^r^ Cajiellana^ och väger lika med

pfSo SvepOia Afs, Hon fordelas i i6 delar,

fom kallas uncier. Eq fjerdedel af en fädan fex-

tondedel folier äfveii med^ och häller Hi^i
^fs 2 år ^Itf Äfs for tung.

Tyngden af detta Cviftilianfka Skälpundet

forhäller fig til tyngden af det Svenfta, fom

zjpf til xxizj zf Caftillianfke Mlpund kallas

cn Arrob, oeh 4 Anobs^xoq fkålpund ^
kallas

en
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cn Qy intal. Tyngdernc fom fedan ofverftiga

loo Skälpund, raknäs alt genom qvintaler. For-

mera tydelighet är följande Tabell iiprättad

,

fom vifar hvad denna Vigten gor i Svenlk

Vigt.
Spanfk Vigt,

| |
Svcnfk Vigt^

qvm^|Ar-| fö. |Unce|.| Afs. |i ®. [lod-jAfs,

tal |rcbs| .i I! M I [
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I
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I
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I 400

1
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1 4 lOO 1600

37 ö
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4790
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4
t

I

IItV

81 10-1-6

10|
I ig

6 lil

17

.

2.7

4^
81 'Si Hå

I0§ 3ItV

Spanfka alnen^ fom brukas i Gadix, och kal-

las Spanjka Farrn , år pä en något ofåkcr mätt-
llock i trå aftagen, i ty at kanterna pä andar-

ne , åro icke nog fkarpe, och afdelningarne åro

utmärkte medellt ifägade fikuror fom icke åro

nog fine. Imediertid har jag af måttftockens fy-

ra lidors nogafte längder
,

tagit en meciel-långd,

fom är lika med 282 Svenfka lineer, och utgör

lång-
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längden for den i Cadix brukeliga alnen, hvil-

ken altfå förhåller fig til den Svcnfka, fem 141
til 100. Och efter en Varr år delt i tre fot,

få forhäller fig en Spanfk fot til den Svenlka
foni 940 til 1000 ;; 47:fo.

Spanfka Spanmåls mattet har denikapnad.fom
figurvi z Tab, V II vifar y Defs ena anda df är fnedt

afflcuren til 4^ graders lutning emot planum a b c d.

Otra Kanterne ab, ac, db, dc åro IkoJde med
cn fyrkantig jårn-tén 5 fom ftiger til en lineas

hogd ofver trädet, at förekomma kanternas nöt-
ning af ftryk-trådet, famt at tillika hålla hornen
ftarkare tiifamman. När detta mätt brukas^
häller man itvårbrädet ab, fä at ändan d f, hän •

ger nedät , lä llotcr man famma ända d f af

mättet, neder i Spanmäl^-hogen och i det fam*
ma faller neder ändan ab , få år mättet fullt

,

fom fcdan ftrykes jämt med en tvä tums tjock

cylinder, hvilkenår litet längre ån mättets bredd
a b. Således brukas til defsa mätningar ingen
fkofvel , men fäges at likafullt kunna gä fort.

Detta mättet kallas VanEg, är dclt uti halt-

yor och fjsrndelar. Det närvarande mättet åren

fjerdedels VanEgoch innehåller f4<5,^i7P. 574. foo

Icruplcr , hvarforo en VanEg måtte innehålla

2,, 184,717,498 gvän. Således forhäller fig en

VanEg til Svenfta Sps^nmäls- tunnan , fom IQ•

S)2,5f874p til 2.8,00000000, Och efter denna pro-»

portionen mäfte exprimeras i ftom tal, fom gö-

ra uträkningarna modofatnm^ y ^ä har man velat

anföra följande Tabell , fom utviiar Spanfli^

Spanmäls-mättcts capacitet, bäde i cubiftt m^ätt

eiter Svexilk^ foten , och i Svcnlkt Sj^annaäls-

mätt.
Spän-»
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Spanjka Spanmals Mättets innehåll

i Svenfkt Mått,

fä väl i det Cubijka [om Spanmälsmättet.
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Detta Spanmåls-mättct år lika fom älne-måttet

på intet annat fått mårkt , ån med ziffirerna 48

,

M f fom
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fonifkal bcmårka ara-talet, dä fanima matt blif-

vit förfärdigade och jullerade.

För vata varor brukas uti Cadix tvånne flags

mati. De af Herr Hultstedt hitforde äro

bada tvä utaf Koppar, et ftorre och et mmdre,
af hvilka det mindre år innantil fortent.

Det ftorre af defsa mattår i fynnerhet Olje-

mätt. Defs ftorlek flval vara grundad pä fpeci-

fika tyngden af plja, faiedes , at et fadant.mätt

olja (kal vara lika tungt med 100 uncier eller

^ Arrob , hvarfore fyra fadane mått olja' flvola

jemt väga lika med cn Arrob eller zv Spanlka

Skålpund. För denna oriaken kallas detta matt

fjerdedcls art^ob. Det innehåller if8.062.foo
gran, fom gor kanna och ~ cubic-tuPxi 5 alt-

fä forhäller fig denna fjcrdedels Arroben til en

Svenik kanna , fom zfip til 16005 och foljak-

teiigen hela arroben til cn kanna 5 fom 2f29
til 40c,

Det mindre mattet brukas til viners matning.

Defs rymd år rattad efter vinets fpecifika tyngd,

och pä famma fatt 5 foin det förra efter oljans,

få at 4 fädana mätt vin {kola våga lika med en

Arrob > derföre kallas detta mätt arven {om det

förra, en fjerdedcls Arrob. Det innehäiler lop. 37f
lineer ^ lika med i^^ kanna , och förhåller fig

til Sven{ka kannan fom 3f til 31^ hvarfore ock

hela Arroben år til en Svcn{k kanna fom 3f
til 8.

At förklara huru oriktig grunden til defsa

mätt år 5 behofves nu for tiden ej mer, ån at

hånvifa den tviflände til de Tabeller , fom de

naturkunnige 5 fårdeles Herrar Muschenbroek
och
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och Co TES upråttat;. oivcr fpecifikc tyngder

;if atfkillig.^ flags kroppar, hvareil finnes^ at lär-

Ikildte viners ipecifike tyngder åfven fom far»

(kiite oljors åro hvaranaan nog olike. Når
man dertii kigger den omitändigheten at alla

flytande ämnen kunna hafya olika grader af vär-

ma hv^ar gäng de mätas, och följakteligen olika

fpecifike tyngder, hvarforp ock et vilst matt vin

eller olja torde vara olika tungt for bvar gäng
det måtes^ fä lärer kunna finnas, huru oriktigt

det år, at betala varan efter tyngden , da dels

guantum profves efter rymden.

Imedlertid kan man häraf fe, det flere Na-
tioner, m den Svcndce^ hafvii, fokt at fa någon
fädan kröps tyngd til grund for lina ryuide-mait

fom vid lika ftovlek IkuUe altid hafva en lika

och oföränderlig tryckning til jorden , och är

härutinnan ingen annan fkiinad emellan denna
omtalte grunden til Spanflva mättet och linea

Carolina, än at Herr Stiernhiplm gick lån'

gr^ och bod til at af en cubilk kanna vatten ,

determinera lä väl långde-eller alne-mättet, fom
lymde-naåttetoeh tyngden utaf VictuiUie-Vigten,

Be-
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Bejkrtfnmg Sfver Vreta Clofiers Socken

utt Öjlergothland^ i anledmng af Kongl.

P^ettenfk. Academ. Handh

I741. pag.

ingifven af Kyrkoherden

Herr TIBURTIUS.

S. 1. Om Socknens belägenhet och hemman-
tal

Ibland de Socknar i Riket , fom for deras

fordna namnkunnighet, lyckeliga låge^ mån-
ga naturliga förmåner, florerande landtman-
na näring och dageliga tilvåxt

, fortjena

någon upmadcfamhet^ famt närmare beikrifning,

år vifferligen Vrcta Clofters Socken, belägen i

Lindköpings Hofdingedome , dels i GuUbergs
Härad , dels i Finspånga, \ mil norr ifrån Lind*
köping, ^ mil ifrån Schcninge i Nordoft, 4 mil

från Norkoping i Veller, och 4 mil från Vad-
ftena i Öfter.

Socknen år icke geometrice få afmått, fom
fig borde > derforcår fvärt, at upgifva defs råt-

ta rymd- Dock når man vet, at Socknen år

dryga %\ mil läng, och ofver mil bred, kan
man med vifshet fäga, det hela innehållet år i

det minfta 4 qvadrat mil.

Belägenheten år fortråftelig, både til fund-

het och Ijuflighet^ famt fördelaktigt åkerbruk 5

ty.
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ty på fodra och fyd-veftra fidan, framftryker

den ftora Molby llromen , iom kommer ifrån

Itora Somaien i Småland och faller har i fjon

R^oxcn^ hvar intil å andra fidan ftota Kaga,
Kiärna och Lebergs Socknar. På ;^ra fidan,

gor fjon Roxen 5 til drygfta dclerf, ftilnad e-

mellan Vreta-Clofter och de i Hane-Kinds och
Äkcrbo Härader belågne Socknar. Sedan norr

om Roxen, vedtager Åkerbo Håi'ads allmän-

ning, och fift Vanga bergslag. I norr ftotcr

Hällefia bergslag och Socken hårintil, och en
del af Tiällmo Socken, lamt i Veller Liung^
och Fliila Socknar.

Socknens fodra-del bcftår at flåtbygd, h5gt
belägen, och på tre fidor jemt aflluttande, til

den fä kallade Nybro eller Molbyftrom^ljon Ro-
xen, och den emellan (kog ochdåtbygden fram-

flytande präktiga Motala älf. Detta orfakar en

ren och fund luft, och et utfeende på alla kan-

ter, fom kan Bgna både ögon och hjärta. Norr
om Motala - Älf börjar ftogbygden, fom med
cn ftåndig omväxling af (kogar, fjoar, fifkrika

backar, åkrar, ångar , bergs - uch landtbruk,

jagt och fifke, kan roa och gagna hvar och en
efter defs bojelfe. De mänga trå-broar, fom
ofver deffa llromar och bäckar vid magt hållas,

orfaka väl befvär famt koftnad och Händig
lagning, utom ikogsodning > emedan vederbö-
rande kan (ke utan grund tro, at ingen tjcnlig

botten fins til ilenbryggor. Men Hl länge eke-
^kogen och allmånningarnc ännu ftå bi, tycker
landtmannen at tyngden ej är lä dryg, at han
behofver mycket gifva lig derofver.

Sock-



Socknen beftår af ig ftora byar , . fSrutan
ctlHakade ftorre och mindre gårdar ^ tiifamnians

efter oförmedlad itorlek iigl, men efter for-

medlad ftorlek 89I- hela heniän^ måft Crono och
fkatte. Härcil lyda i bårgshytta^ och del i tvä
hyttor litom focknen bclägne 5 i bärgshamma^
re, f ftora ftrom-qvarnar, 7 Bäck-fqvaltor^ 3 fiig-

qvarnär, 103 torp med utfåde3 28 torp utan ut-

iäde 5 hvilka innehafvas nu for tiden af 3f5
matlag eller hushald ^ utom Ryttare och Solda-
dater 5 fom tilfimmans utgöra 2197 p^rfoner

,

i Of 3 mankon 5 och 11 44 qVinkon^

§. Om Åkerbruket,

At noga uptekna hvar öch el1 flag.^ jord*

llion^ fom ofta på en akcr år Ikiljaktig^ vore et

Vidlyftigt arbete j derfore vare derom nog llxgt,

at pä flätbygden
5 utgör fand-och fv^artmyila på

kalk och fand-botten, den drygefta delen: det

ofriga år los lermylla oth dung-jord pa lerbottenj

men ^karp'-lera och rod-leraår hår nåftan icke til

finnande. I fkogbygden ar drygefta delen lera,

det ofriga landblandad mylla , och fallaii nägoii

pin-mo til finnande.

Der en gard beftar af flera hemmari, fåfotii Så**

terier eller Regements Officerare böftålleii^ och
några andra egendomar^ kan årliga utfådet gä til

40 ja och 70 Tunnor: men annars far ingen hel-

glird ofver zi Tunnor årligen , och icke gärna

under 6 Tuniior,

Tredings-iäde vet ingen af^, da vöxé ock

på flåtten til foga fromma. I Skogbygden tor-

de det gå båttre > mén jag vet ock deii^ fom
bu-
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budit til i dock åter lagt fin åker tii tve-fäde.

Öfverhcia Socknen fas ungefår 1230 Tunnor^
förutan 160 Tunnor arter, fom fäs på trädet»

Åkerfälten åro alleftåds jånma , och utan

ryggar eller uphogningar midt pä, emedan plog
här fällan brakas på åkern, om icke qvick-rot-

terna tvinga någon landtrnan dertil. Tilfcrcnc

hufva ock diken varit fällfynte 5 men nu är de-

ras nytta bekant 5 fa at de årligen okas , til

iandtmannens ftora fi*omma. Sä fnart ftubb -jor-

den 001 våren är upkord ^ och var-fadet fGrråt-

radr^ griper åkermannen til fpadan, och efter om-
itändighetcrna^ delar Un tid emellan dika och
hägna., intil 14 dagar för midfommar, da de hår

fom annorftäds j mer af elak vana , än til nytta
,

pä flätten utköra godf^ln ; men (kogsboen tror

vara forfigtigarc, at gora det om höften, fali det
vore bättre, at goda tillika med låningen.

Befynnerligt år hår, at inom en Sockens
gräntfor, ja inom en ijerdedels mil finna-iikafom

en annan himmel, annat climat, och helt annat

-åkerbruk. I flåttbygden gora tvä a tre dags-mcdjor
flut pä alt föret, och räknas for en ganfka ogen
vår, när man ej på vinter-talet fådt alt vår-fadet,

undantagande brå- korn. Sedan Sjon Roxen blif-

vit ren från is , fom plägar fke^i Martii Månad,
åtminftone altid innan April Monads fuit, råds

man ingen froft-natt. For iVIidforamar kores god«
feln ut

, derpå tväras åkern^ Om ej fedan alt

for fvåra rågnfkurar komma, kores fållan äkern
flera gånger, utan fas rågen emellan Larsmå0k
och Bartholpmaei dag, på tvärningen, och mjl-
Ics fedan neder. Sällan fkal man fg någon rag-
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akcr härfvad. Detta förekom mig i början gaii-

llca vårdslöft, iom värvan^ at fc åkern köras bå-
de annan öch tredje våg , och ändock fkjutas up

,

för fädet s men jag har dock funnir, at når den-
na var lofa mylla icke gror mycket , år balt 'lata

henne ligga ovånd^ ty då hon ofta vandes, ut-

dunftar och barttorkas hennes fetma.

I (kogsbygden och en fjerdedels mil norr ut,

ma ingen bjuda til at fä eller rora äkern foråni Maji
månad. Froft-nättenie hälla långe i. Ja, år 1748
var Midfommars natten fä ftark f*roft at alla orm-
bunkar frofo bart , anda intil Motala Älf men
på fodra fidan vifste man af igen froft. Det un-
derligafte var, at på Bodället Björkö, fom lig-

ger vid norra älfs-bräddcn , frofo Turkifkå bönor
och alt bårt i trägården > men vid Kungsbro på
fodra ålfsbrådden märktes mgen fi^oft.

Sedan åkern blifvit trådd , måfte (kogboen på-

ta i jorden jämt och famtj ty för fetman (kul

^

grodde-hon eljeft fnart^til falt linda. Detta be-

vifervål, at tredihgs-ladet hår vore både bruk-

bart och nyttigt i mciA hela fkogs-bygden år frål-

fe, bytt eller köpt ifrån Kronan, ocb varder bon-

den der dels af Bruken, dels af Herregården få

fyfsellatt, at han knapt hinner (köta fit tvefäde.

Om höften drifver (kogsbo-jorden fenare , der-

fore måfte med Rag-fådet Ikyndas, at den kan

vål rota lig. Aker-redfl;apen år dock i Hått-och

fkogsbygd nåftan lika, fdllHåttboen, fom måfte ^

endaft lita pä åkerbruket , år til någon del med
mera redfkap forfedd.

i) Brukas plog af bagge , faft fållan mer
ån til ny-plog , och då kor man fårut med en

Rift,
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dragen af et par oxar eller häftar , och

åfven få plogen, i) Krok eller årder år for bag-

ge mall i bruk. 3) Harf merendels af 4 flår
^

med 2g lladiga jånvpinnar , kores m.ed et par

hällar, 4) Vålt kores åfvcn med tvä häftar.

Utom defsa brukas åfven iiynnerhet päflåt-

teil, Södermanlands muU-fladd eller transporteur,

at dermed fora dikes-mulien ifrån renarna ut

åkern, eller at fylla dålderna. 6) At jårnna a-

kern , eller fondergnugga hårda kokor , brukas en

flådd 5
gjord af -2 grofya flockar , om 9 eller

- 10 alnars långd, fyrkantigt huggna och medif
äliis långa trå-flår fammanfailade. Vid pafs if aln

ifrån hvardera andan*) flas en ftor maria pä den

ena ftocken, hvari {Icaklorna med krok failhakas.

För denna fpånnas tu par häftar , et par vid

hvardera märlan, fom k6ras at en karl hvardera,

då bägge ftå pä ftöckarna. Detta år et ganllra

enfaldigt verktygs utan någon konft fammanfatt>

men vifar på åkern en forundransvård verkan.

' Sades* och fro-llag hår i Socknen bmkelige,
åro följande : i) Hvete, fom fäs hår på flåtten

til en tåmmelig myckenhet 3 men i fl:og-bygddn

på fä ftållen. Rätt fädestid. for hvere räknas

ifrån Mattsmåfsa om höften til Michaelis , och
här ofta håi\dr , at det hvete, fom ej kommit up
om höften , hafver fommaren derpä blifvit det
båfta, Pä en ny godd åker får man hår icke gerna
denna fåden-, ty man har funnit, at det da ger-
na blifvit i*ag-blandadt , génorrtde råg-korn, fom
råkat fittai halmen, den man med g5dfeln fort ut.

I jämn år- gång fås hvete til tionde kornet, ja

ock mera.

N 2)
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2) Råg fås hår nog på flåtten, och i flcogs-

byedcn foga annan fåd. Råtta Sådes-tidcn tros

Larsmåfsan vara, fall rågen pa flåtten ofta med

fordel varder fadd åndaintil Mattsmåfsan. Ofter-

bottens Råg fås med mycken nytta pa flåtten

af en och annan. Den fmä Fmn-ragen brukas

på fvedje land i fliog-bygden, fås Pehrmåfso-ti-

den och gifver ymnigt. Aker-rågen gifver i-

från åttonde til tionde kornet , ja ock ftundom

mera.

3) Korn fås i flcog-bygden gan{ka litet,

och det hålft brå-korn. Stark-korn fås aldra-

forft om våren på flåtten , och tycks den altid

vinna måft, fom juft kan följa efter tjåldragetj

ty då gifver det ofta ofver tionde kornet. Två-

,4-adigt Korn, hår flåttring kalladt^ trifves val

i 'denna lofa myllan , få ?it det ofta både hos

mig och andra gifvit i6:de och I7:(le kornet,

hålftora raanhvart 3:djeeller4:de ärkanfäutfådeaf

någon, fom bor långrc i Norr. Himmels-korn

fås 'cj gerna af Allmogen ; men kopes med ftor

begårlighet af dem, fom få, och betalas utan

betänkande, rått få dyrt lom rågen, med hvil-

ken det lika bittida mognar.

4) Biandkorn brukas i myckenhet och lönar

val.

^) Hafre fås något for Kreaturens Ikulj dock

foga mer ån til husbehof.

6) Ärter af alla flag iäs både i (kog-bygden

och på flåtten i ymnoghet , alt på trädet , och

lona merendels val , ja ofta ofvcr sorde kornet.



7) Rof-fro fas på Hatten af ganfka få, raäft

tor den orfak {kul, at Far ej fadt fordeni ^ men i

Ikog- bygden fäs och våxa de i ymniogliet 5 och
fal jas til Slätboerna och i Städerna, merendels

for 5 daier Koppimt tunnan.

8) Lin-och hampe-fro fås badc ifkog-bygdcn
och på flåtten til husbehof, fall flåtbygden med
fin ofveralt brukeliga ftubl3r6tning oftaft kom-
mer jåmmerllgen til karta. Sällan är någon hoft,

fom icke et ftormvåder forer måfta delen fin kos.

jfag har vid Tingen hort häftiga proccfler grannar
emellan, fom ej kunnat Ikilja fic lin, når vådrec

fort det tilhopal

9) Kål* fro fås ej mycket hos Allmogen, utan
kopa de, eller tilbyta fig plantor, for fmor och
agg, af dem, lomhafva trägårdar. Sedan jag, af

en hederlig Man hår på orten, lårde rätt handte-

ra denna växten , bafver jag den med mycken for-

mon planterat, och budit til, at lära Allmogen det

famma} men han år fvär at få ifrån gammal vana.

Hela konftenbeftår derutii

i) At Käi-landet aldrig godes med annat, åa

fvm-godfel. 2) När jäg vil fatta mina plantor,

tager jag förut et åmbar, flår deri något vatten

och honfeträck , at då den blotnat , alt kan
fammanroras^, fom en välling, något tjock.' Så
fort plantorna tagas utur laven, fattas de uti hon-

fetråcken ofver roten j men icke ofver hjärtbla-

det. Detta pafias få, at plantorna kunna llä i

ämbaret tvä goda tlmar. Ämbaret båres fä på
kål-landet, at de kunna fåttas i jord, få fort de
tagas utur ämbaret. Sedande ärofatte, vattnas

de ofver hela landet. Efter den dagen vattnas

Na de



de aldrig mera, ja cj en gång i den aldratorraftc

fommar. Hos mig hafver hvitkål på detta fått

blifvit bragt til en forundransvård ftorlek, med
lilrda och vålfmakeliga hufvud.

Humlegårdar finnas pä ganfka få ftållen ^ men
der de finnas , år växten afden båfta arten. Slätt-

bygden tyks val, få i anfeende til ftormvådren^ fom
fkogbriften, famt den tidt och ofta fallande ho-
nungsdaggen, vara något mer at urfåkta ån (kog-

bygden , fom hafver tilgång til ftånger s dock
torde orfaken hos de flåfta beftå i håglöshet, och
hos vederbörande, fom fådt upligten, i en obe-
gripelig vårdslöshet.

Härvid bor jag icke fortiga, et af en for-

figtig hushållare i några och tjugu år beprofvadt

hushalsmedel emot honungsdaggen. Han ftäller om,
vårtiden i fin humlegård 2 a 3 hll-eller ftromings-

tunnor, dem han fyller med vatten, och håller

dem fulla fommaren ofver, hvilket utråttiit få

inyc^cet, at han aldrig tagit Ikada afhonunpdagg,
chijiru alla hans grannar haft deraf ftor fvarighet.

Vatten ftålt i fåar påårt-äkrarna, hafver ock vi-

lat en underbar verkan, emot den honungsdagg,
fom ofta gor på dem ftor fkada. Tobak plante-

ras på flåtten af en och annan 5 men i fkogs-byg-

den hafver, ty vårr, måft hvar och en fit lilla To-
baksland til husbehof. Den trifves hår meren-
dels vål, och år god nog, når han någorlunda

anfas : men fådant borde håldre idkas vid Sta-'

derna.

Såden affkåres hår, låfomi nåftbelågne or*

ter , med lia. Skog-boen fåtter fin flcurne fåd,

fåfom Soderma^ilånningen , i Ikylmed hatt uppå^
men
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men flattboerne fatta fin i rok, lo par i rad, u-

tan hatt. Detta Gfta bårgnings-fått, fynes vål

vara et vag-fpel: nien jag hafver oftare fett ftåmd
fäd i fkog-bygden, ån pä flåtten^ ty blifver ån få-

den pä liftnämnde fått fnart vat 5 fä blafer det

dock fnart af igen pä flåtten-, at hon är fårjdig at

foras in.

Rior hafver ånnu ingen budit til at bygga.

Slåtboen j fom hafver hvarken timmer eller ved 5

kan ock någorlunda vara til ut urfäkta.

§. 3. Om Ang och Betesmark.

På flått-bygden år måft altfammans hårHg häfd *

valls ang, prydd med de tåckafte och fundaftc

växter. Men få år dock ången foga fvarande e-

mot åkern : emedan hon aldrig godes eller anfas.

Hår kan vara den gård , fom hafver 20 Tunnors
utlade 5 och ej mer ån 20 lafs ho^ men åndå en
bördig åker, fom gifver ymnig fad j fordenfkul

måfte jordmonen vara god i fig fjelf,

Atfkilliga gärdar hafva fina fmå och bördiga
beteshagar , for kor och häftar , famt låta den
otriga bofkapengå pä Sockne-allmånningarna,^ el-

ler ock ]e2;a dem bart i flvogbygden, hvareft: man
for I Dal. 16 ore K:mp kan hela fommaren haf-

va bete for et Creatur. BHtva Sockne-allmån»
ningarne delte emellan de fkog-och beteslofa he-
manen, fom nu år på god våg, kan dä hvar ock
en fä (kota fit 5 at det blifver någorlunda utkomft
b*äde med fkog och bete for dem alla.

Ängs^bårgningen ar, i följe af föregående
,

på flått-bygden fnart åtgjord emedan ångarna åro

N 5 flata
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flata och bördiga, få at en karl kan på många
ftålicn affla ^a ? Ms om dagon. Sällan gifvcs
något fädant kåri;

, at man bchötVer draga gråfet
upp iitur vattnet 5 hiim aldng lä fvåra vät-år
infalla.

I flcog-bygden år ängen badevidftråkt och bör-
dig, la at ioga der nägon äbo rinaes, fom ieke
J^an goda fin åker 5 nrer än han behöfver. Kärr
och hardvais-äng finnesvid hvar gärd 5 en delfä
nåra til gårdarna bclagne, at fodret kan koras

hem. En del, i fynncrhet kärr-ångarna, äro

med lador forfcdde , hvarelt Ii ärren och fråkeii

inlägges til vintern, at nyttjas til hattarnas föda.

Angs- bärgningen är altf ä befvärligare och läng-

famare, än pa Hatten.

Nu på några år, hafver man kunnat forma en
och annan Ikogs-bo, athandtera och goda fin äng,

på Gnnma fått, fom vid kopparbärgct , hvilkct

orfiikat en ogemen gräsväxt, få at den, fom be-
gynt, vil vidare icke afUå dcrraed. Men det år

befynncrligt , at de andre fe dcrpä med afimd ,

utan ringafte retelfe, at gora fammaledes. Med
tiden torde de dock tanka förnuftigare. Man hafver

ock kunnat form i en Ikogbo, at tappa vattnet af

en vid (trakt målla, fom dagcligcn mer och mct
vallar fig til ang : men fkiille fnarare komma til

flillkomlig växt, om denna ängs- vallen bléfve

förfcdd med hofro från hårdvallen. Han gläder
fig likväl nu ofvcr det naturen Uingfamt gor, och
icr med nöje en t73rnuftig hushållnings rormoner>
nr^en ännu hafva de andra ej befinnat fig, at de

etterfolja exemplet.
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Betesmark hafva Skogs-boerne tilråckeli^, ej

allenaft til cgit bchof , utan ock at lega bart til

dem 5 fom behotvat.

S. 4. Om Bofkaps fkotfelen,

Boflcaps antalet år hår medelmåttigt, ifynncr-

het pa Hatten, der både ang och betesmark är

ganfka knapp. loco Kor, fco migbofkap, 110

par oxar finnas i Socknen, jåmtc 360 par häftar,

och 2,400 Får. Getter finnas hår nog, och ehu-

ru d^fla crcatur åro på flåtten ganfka {kadelige

,

både for planteringar, åkrar och ångar, har man
cj kunnat blifva af med dem. Nu år åndtelig

tings-forbud utverkat > men om vederbörande,
hvilkom tilfynei)! blifvit anfortrod , åro hädanef-

ter få fkumogdc fom hårtils, lårer tmgs-forbudet,
med det Landshofdingen förut befalt, hafva ena-»

hända verkan. Svin-creatur underhällas til en
anfenlig myckenhet. Caniner finnas på et och
annat ftälle. Kalkoner, gåfs, hons, ankor,
dufvor äro på Håttcn icke rare 5 men i fkogs-byg*
den mera fålifynte.

Halmfodret måfte i fkogs-bygden ofta köpas ;

men pä llått-bygden räcker fodret merendels til

for hvar och en.

Några värn Somrar och kalla vintrar hafva nog
odelagt bien, lå at de, fom förut haft många
ftockar, hafva nu icke en enda. Men fådant
kan likväl fnart nog erfåttas.

5*. Om Skogar och Utmärker,

Slått-
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Slått bygden år til utfceiidet befynncrligcn an-
genäm j ty hon är icke fä bar och naken fom
Falbygden^ Uplands fälten, och många andra
ftållcn i Riket. Vid gårdarna åro vackra A Ovar^

Almarj Aspar, Lönnar, Oxflar 5 och ähdra trån

plantenidc. ... .På åtikiiliga ångs-bacfcar jfer man
yackra Ékelimdar, bcftäendc af rått frodiga , Ipf-.

rika, och ej få obarmhertigt hamladCg eller qvi-

ilade Ekar, fom på mänga andra ftållen.

Sockne-aiimånningarne , fom åro til antalet

tre, hafvsi blifvit. g^infka illa handteradc och iit-

huggncp men åro nu på i ^ år fredlyile, derforé

får nian nu med glädje fe^ hurij de dageligen
forkofras.

Härads allmånningarne åro två , vidfträkta,

når olaga håfd af grannarna blifvcr hämmad , och
tåmmeligéu fkogvuxne, (a at flått-bygden både til

timmer, frångfél och brånOc kan i länga tider

harva en god hjelp , om icke en nu begynt, alt»

for Itark åtgång til Såltpeter-fjuderi- pannorna
fortfar, da de inom få år blifva aldeles uthuggne,
landet til en obotelig flvada.

SkogS'bygden hafver val, ej mycket långe fe-

dan, varit en at de fkogrikaÄe i landets men fer

dan hår blef Bärgs-lag, och fä många flora bårgs-

bruk i^egden inrättades ^ famt hela liogs-bygden
Ivommit i^från Kronan i Frålfemjtnna^hand, hafver

eu ovarfam Kohiing. , och alt for obarmhertig

Frålfe-betjeningens utfyning til fvedjor, gjort

ikogarna tåmmcligen genomftinliga och tunna.

Der jag for tio år fedan, ftraxt efter min ankomil:

hit på denna orten
,

fåg de ikonafte furu-trån,

af livilka man kunde få flera längder de aldra-

grot-
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grofvafte Sag-ftockar, ja ock flc6na mafte-trån^

der får man nu leta efter en medelmåttig tim-

mer- ftock. På mänga ftållcn aro ej en gangfmå-

bufkarna (konte , utan heia fälten nakota och

bara ^ der man for nägra är fedan knapt kun-

de tränga fig fram , emellan trån och bu-

fkar. vid fadan hushållnings betraktande, haf-^

ver jag ofta med gråmelfe beklagat; i mitt fin-

ne , at om fä fortfares , niålfe den tilforene fä

tacka, rika, och for Fäderneslandet I4 mvcket
godt utlofvande VictaClofters Skogs-bygd, blif-

vä et af de onyggeligaile ftällen i Riket. Så-

dant at förekomma 5 vore val, om fvedjande hår

bletve aldeics forbudit : fä vore ock nödigt at de

bara fälten kringilångdes och befriades for mul-
bete 5 fä at de tråplantor finge upvaxa i frid

,

hvilka upkomma af de frön, lom vädret kunde
fora dit franMkogvåxta ftällen^ eller dit fäs af mån-
nifko-händer.

Utom Boktran, dem jaghårtils forgåfves flera

refor bSde fått och planterat, finnas häri Socknen
alla de flags träd , fom vaxa pä andra orter i Riket,
ja anda intil korg-pil och poppel-pils men afk,

alm och oxel, med vild appel^ fynas hår vilja

hafva fit befynneriiga hemvift,

S. 6. Om Vilda "Djur.

Somhår tilforene varit en anfenli^fkogs-bygd,
få hafver ock jagten , fom man hörer af gamla
tnåns beråttelfer, varit ganika fördelaktiga men
nu alt fom fkogen aftager, fa minlkas ock den-
na fordelen. D^ick (kjutas här Innu årligen

många Älgar 5 och fkulle kunna fkjutas flera ^

N 5 om
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om de , (om rättighet åga til denna jagt, bru-
kade någon hushållnings men når man det ena
aret efter det andra Ikjuter 5 Älgar i (kottet^

jag menar modr en med 2 Kalfvar^ få mafte flag-

tet minflcas och ödeläggas* Rådjur voro har for

Bagra år fcdan i flora fkockar > men blefvo et

Ir fä härdt eftcrlatte^ at de nu anfenligen blifvit

forminfkade. Harar finnas nog både i fkogs-byg-
den och på Hatten ^ oanfedt de forledit år genom
fjukdom mycket minlkades. Uttrar fi.nnas nog
få i de itora rtrommarna, fom fkogsbo-båckarna*

Vargar åro hår pä flätten ganfka lälfynte^ lå at

jag aldrig vet mig fedt något fpår efter dem ,

Eimdre någon Varg ^ men i ikogs-bygden ftryka

de ofra fram om vintern, ja yngla ock ftundom
der Sommartiden. Deras bon plundras ofta, och
flcer då gemenligen , at den gamla mäfte äfven

fätta iifvet tiL

V arg -loar och Katt-loar åro icke rarare, ån
at Allmogen val vet hvad fkinaen duga til. Råf-
var finnas no.i\ , och göra Hor ftada iå i fkogs-

bygdenfom påilättcn, de fkjutas flitigt, och be-
talas fkinncn i Staderna med 8 Dr. K:mt, om de
Iro vackra.

Märdar ikjutas i ymnoghet , och betalas de
vackra fkinneii med f Dr. K:mt. Hermeliner
eller Lekattor viftas både vid byarna på flätten

och i llenrofor 5 men fångas eller Ikjutas aldrig^

Pinn-fvin eller Igel-kottur vandra ftåndigt om
fommaren hade ofver åkrar och ångar.

Skogsfoglar fåfom tjädrar , orrar och hjerpar

finnas här äiinu i tåm mclig myckenhet 5 men om en
del jordägare vilja få tbrtfira, fom nu några år

bärtåt



1 7 5 5. Jul Aug. Sept. 203

bartat fkedt, låra de innan kärt blifva fållfynte.

] lekc-tiden fkjutas de mU\ 5 och de honor, iom
trafFat nat»on hane ,

{kjutas antingen pa, aggen

^

eller ifrän en kull nyfs iitklåckta ungar, en
liten il ek fkul pa bordet, frågas icke eftcr^ om
cn hel fogel kuh är i flcogen forllord. Jag hafver
ofta med forundran märkt, at en del männifkor
halki fore, det hela ver Iden cndaft är fkapad for

dem , och intet for efterkommande , cUer at de
äro for ingen annan orfdc til verlden födde 3 ån
at ödelägga Skaparens verk.

Mor-kullor eller fkogs-fnåppor finnas i ym*
noghet , måft derfore , at det ej är hvars mans
hotva, falla dem i flygten, då de hälla fina ftrlk.

Näktergalen vet jag mig aldrig hår pa orten
bafva hördt.

Af Sj6*fogelår härganflva ftor ymnoghet, icke

allenalt af de mi infjoar vanliga, utan ock hafs*

foglar, Svanor flyta i Roxen länga tider af året

alt til defs han lägger lig, 30, 50, ja do i floc-

ken.

Vill-gåfs finnas hoft och var 5^ til ftor mycken-
het, och fl;jutas nog. Svårtor, Ador, Gudimgar,
Skräckor

, Knipor , Lommar , Änder , Ärtor
,

Viränder, Viggar, äro hår hvarje var til en ftor

myckenhet, och vrakfogel emot höften i oråkne-
liga ftarar. Sjo- orrar äro här icke eller okan-
de. Hafs-mäfar och mindre fifkfrätande foglar af

Mäfe-flågtet flyga och flyta hår hela Sommaren,
Ja Labben,fom hällcs fore ^ at endaft vara en hafs-

fogel, haHer jag här flera refor fedt,*océi märkt
pä Mäurnas (krik, det de känna honom hår fSr

den famma, fom han är i hafvet.

Tra-
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Tranor och Hågrar Ikjutas hår ofta. Större
famt mindre Spofvar och Snäppor finnas alla de
flag vid Roxens ftrånder, fom jag någonfin fett

pä något annat ftålle i Riket.
At rof-foglar af alla flagifrän örnen til de fmår-

fta, äfven finnas på denna orten, rone vi ofta til

vår ilora ilcada.

$. 7, Om Sjåar och Fifke.

I denna punct kan Vreta Cloftcr räknas ibland

de lyckeliga i Rikets ty utom de tvenne ftora

iiromar^ {om flyta igenom Socknen
, nemligen Mo-

tala- Alf, och Molby hår kallade Nybro ftrom,

den ena ifrån Vettcrn, och den andra ifrån Söm-
men i Smålands, famt många fifkrika backar, hora

en dryg del, ätminftone i| mil at Roxens ftran-

der, til denna Socknen, och uti fkogs-bygden rak-

näs 44 ftorre och mnidrc, dock alla fifkrika fjoar

hårtil, af hvilka några få åro i fjclfva gråntfen

belågne, emellan denna, Vänga, Hålleita och

Lings Socknar, fä at allenaft hälften horer hit

rnen ftorre delen ligga inom Socknens gränts,

och aldcles pä defs botten.

De llorfla af delTa fkogs-fjoar åro Skirn, Bjån,

Ruggen, Itora och lilla Vadfjoarna, Gälfjon,

Emden, Gryn, Fyrfjon, Axfjon ,
Ölängen,

Längfjon och Hultfjon. De mindre kallas Go-
lar, och halva namn af ägorna hvarpå de ligga,

eller något när intil belågit bärg eller Mäflli, el-

ler ock af ^attnets befkatfenhet , fom (kårgolen,

hvilken*tcr fitt ikåra och klara vatten, hvari han

fyncs tåfla med Roxen, ja fjelfva Vettern, haf-

ver tädt namn af (kärgoL Defla ärö alla rikeli-

gen



gen med fifk forfeddc, och fkårgolcn dcruti fram

for andra befynnerlig , at dcfs fific år Ijys til får-

gen , fram for de andra. Gäddor ^ Mort och
Abbor vet jag mig aldrig fedt ftorre, ån i den-

na Gol.

I aiifcende til denna vattnens och fjoarnas o-

likhet, år både fiftenoch fifkeflagen, och fårtet

at fånga honom olika.

I Motala-åif fångas Lax , både Krok-lax
^

Blank-lax, och Laxörings ibland til en ftor myc«
kenhet, dels med mete, dels med Ijuftcr, dels i

laxkaren. Foreller varda hår ock ymnigt meta-
de. Al fås uti ålkiftorna, fall ej til ftor.mycken-
het y ty de verk fom ligga hår ofvanfore , veta

få. val dåmnings- konften , at icke altformlnga

trånga fig igenom.
Örvalar til några markers vigt fångas hår

med mete.

Iden går ock up i denna ftrom til mycken-
het 5 och en tåmmelig ftorlek, ja (5 a 7 vigt:

han börjar ftiga i Maji månads flur, och fort-

far måft hela Sommaren , och fångas (lundom i

garn-mjärdar, dock måft metas han med kråf-

te-lljertar eller gräshoppor.

Äbbor ftiger om vår-tiden til en grufvelig

myckenhet up i denna ftrom, at gora fig qvitc

fin ram och mjolke , och fångas dä anfenligt

med mjårdar bundne af hampe-garn, hvilka ut-
fåttas i vårkar af granris egcnteligen dertil

bygde. Han börjar ftiga vid April månads flut,

eller Maji månads början, alt fom vintern och,

våren varit til, och håller i 14 dagar, a 5
veckor.
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Léjor tingas lafstals i ftrommen^ da de le*

ka 5 med fina garn-mjärdar 5 ty dä ga de lika

fom i en ftrång ända ifrån 1 jon, fnart til 1 mil

Upp i ftrommen* Löjan går här tre gangor
om fommaren^ men forila leken, mcdio Jmiii>

år genia den ftarkafte. Jag har aldrig Tett dem
ftérre ach vålfmakeligare, an här på orten, der

de fäljas for 4 a f dal. k;mt Tunnan,

Nors ofes här torrt pä vären til en grufve-

lig myckenhet. Torpare och fattigt folk legi

fig rum eller (tallen vid ftrom.-ftranden, der de
om nåtterna ftä och ofa Nors med häf. Han
gar hår måft til lek i Martii månads flut, och
llljes af dem, fom ofa, for i dal. 4 6re K:rnt

^ Tmma. Folk ifrän alLi kringliggande Sock-
nar^ ja ända ifrän Schcninge, (amlas om qvål-

larna och kopa om nätterna, faiforthan ofesup.

En Karl, fom tätt beqvämt ftälle , och år fli-

tig, kan fortjena lo a 11 plåtar, medm leken

pättlr. Ju värre väder, ju ftarkarc lliger Nor-
len^ derfore kallar man Itormiligt och fult va-

der ^ här pä ort^n, Nors-ilingar, For ^rne är

fedan^ dä den länga och ftarka Väftan ftormen

hår grafferade, kördes fmä Norfcn ur Roxen til

Glan 5 dä mycken Abbor gjorde honom fältkap.

Men famma Itorm hafver ock fort ftorre Nors
ifrån Vettern, in i Roxen igen, fom fä alftrat

af fig 9 at han äter begynner vifa fig i lek.

Kräftor vifa fig i denna älf ^ dock icke i

mgon myckenhet, åro bleka til fårgen, och ic^i'

ke färdeles kott-fuUe eller fete.

I Molby eller Nybro-ftrommen år for fl: pä vä-

ren uti is-läfsningen
j>

et tämmeligt fördelaktigt

Afp



17 j 5^ JuL Aug. Sept, lOf

Afp-fi{te, fom idkas och forfvaras af dc närlig-

gande Härna och Alguvi byar. Afpen fångas

med en not utan kil, den de ro i ftrommen, och
uptaga, når det mårkcs någon fifk ftota på noten.

Denna fiflc fåljes mäft i Lindköping for f dal,

1 6 ore a (5 dal. K:mt Lisp. Med mj årder tangus h|r

ock allehanda flags fifk,, längre iip i ftrommen.

Med en liten not pläga ock defla byars åboer fi*

fka i ftrommen, hvilket dock ej fårdeles lonar

mödan. Med Härna -boernas goda lof och minne,
holt jag hår ftrom-ryfsjor,pådet vanliga Veftman-
lands vifct gjorde, at dermed hafva motion och
ro. I Januarii och halfva Februarii fick jag tåm-
meligen vackra lakar, til egit bchof tilråkligt.

I de andra månader til midfommaren fick jag
allehanda fifk, fafom Vimbor, Id, Abbor, Gad-
da , Braxen til et godtkok om dagen ^ men vid mid»
fommartidcn började Biårken , tom tåmmeligen
liknar fmä Braxen, faft något tjockare i ryggen,
famt rodafenor fom Sarvcn, at anlenligen ftiga up
i ftrom-mynningen, och gä iRylsjorna, til några
lispund i vittjandet: men befynnerligt värdet,
at allenaft mjolk-bjärken fteg up i ftrom-mynnin-
gen, och råm-fifken holt fig et ftycke nedanfSre
i väften vidfjokndet, och fångades der i myc-
kenhet.

Kräftor hafver man tiltorenc ymnigt fångat i

denna ftrom : men nu fynas de icke.

Beråttelfen ar, at man tilforene i denna ftTÖm,

tagit^ pårle-muilor s men nu fortiden fcr ingen
derefter.

Bäckarna, fom gå i Roxen ifrån fkogs-fjoar-

naäro nog fifkrike; men de måfta vårdslåfas af
fina ägare.

Sjoii
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Sjon Roxen år bädc Hor och FKk-rik, ocli

den fifk fom der fångas ^ år fimd och vålfmakelig,

I denna Sjo fångas Gäddor, Id, Braxcn, Rudor,
Afp 5 Vimbor 5 Lax , Abbor

,
Mort, Sarve^

Orval, Siitare^ Sik-lojor, Löjor, Bjårke.Lake,
Al^ Gers och Alkufvor, Fifte-redflcapen fom
hår brukas år Nc^t, Nåt*, Ryfsjor, Katzor och
fårnåmligafl Krok famt mete hela året igenom*
For Al och Abbor brukas vanliga Al-krokar pä
ref 2- 3-a 400 famnar läng, däNors, Gers^ Dagg-
niafk , men måfl lojor fattas på Kroken* For
G jåddor brukas lång-refvar^ med nog flora Kro*
kar , af Stål-trä, Tafien, eller fä til fägande, (kaf-

tet pä Kroken^år afbockhorn en god halfaln iängt,

med en liten knapp pä andan. Denna Horntafs

trås igenom mun pä Abboren, och ut genom 6p-

ningen under buken , famt fäfles med den lilla

knappen vid garn-taffen. Pä detta fått kan Ab-
boren gä nog långe med kroken lefvande^ ja val

ofvcr 8 dagar ^ om icke någon flor Gadda defsfor-

innan til fin olycka fvålger- honom , eller klåm-

^
mer honom til döds , och gar fin våg , hvilket

fenare ofta händer, då hon ej år hågad at åta,

for fit fvuUna tandkött fliul Et det lufligafle

och artigafte fifke jag nägonfin fedt, år vål det

de hår kalla meta pä mås-vrak", dä 20 a 30 båtar

med*metare följa <;fter fifke-måfen eller måfvcn,

fom fomlige honom kalla. Dä måfen lägger fig

i vattnet, eller håller flilla i luften, hälla bätanla

ftilla och meta med all flit. Så fnart måfvcn flyt-

tar, komma äter alla båtarna i rorclfe , och följa

honom efter ^ il ftarkt de kunna ro, tils han äter

fattar fländ, dä de nyttja kroken hvad dc kunna*

En



En karl, fom arfSrdigikonften^kaiivid Olofs-

måfso tiden , dä detta hfke llarkaft idkas
5 draga

up za 5
Lisp. Abborar om dagen , dem han

fäljer for 3 Dr. 24 ore K:mt Lispundet.

A\\ (lags fifk år i Roxen ren och vålfmakandc,

faft Braxen fyncs vara något mager. Dock når

man far af den ratta Braxen, år han väl få fet,

fom ifrån andra Sjöar-

Denna Sjo år både f6r Lindköping och hela,

nåft^rånfande orten et rikt forråds-hus, utur hvil-^

ket många tufcnde pund fåfvel hämtas om året.j

Mänga, fom hvarken få eller (kåra, fkafFa fig födan

'

rikeligen med krok och ref, utur detta djup ^
och årp hårmedelft nyttige både for Staden och
landtmannen.

Uti Skogbo-fjoarna
,
undantagande SkIrgrSlen,

år fifken nog mörkare til fårgen , dock ren til

fmaken, och fångas i Skirn famt Emden en kå-

fteKg Braxen , famt i Ber^-golen vid Ros-
tprp garifka flora Rudor til några markerä vigt.

Al finnes uti några (kogs-fj6ar , til I^ a 13
markers vigt, ganfka hifkelig at påfe, -famt nqg
fet ,r och mäktig at åta.

Redfkapen fom i defsa fjoar brukas, åi: måfl

den famma, lom i Roxen, undantagande mjålar

af tunna tall-fpjålor , fom vid filkens kk-tid, i

ftogbo-fjoarna cndaft brukas.

Slutetafdenm Handlingfpares tilhärndjf*

© SÄTT,
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S Ä T T,

At plantera Safflor^

ingifvit af

ERIC GUSTAF LIDBECK,

§. I.

Safflor eller vilda Saffrans-blommor, fom bru-
kas til rofenrodt pä linne och filkc

, plante-

ras til ftorfta myckenhet i Thiiringen vid Er-
furt och Langenzalza , åfveni Bohmen och Fran-

k^n 5 famt pa ätfkilliga andra Tyfka orter.

§. z. Denna våxt ålfkar. en god^ 4wP
mylla, eller ock en val godd och tilredd lerblan^^

dad, mylla, hvilken i April, fä fnart tjälen gadt)

ur jorden, upkailas med fpada , och låi^ges ityra^

fot breda fångar, och gores 4 ftycken iaror längSj

efter, af lika vidd frän hvavandra, pä hvarje fång.

Fivarjc fiy*a blir l aii tum,dju|>, hvari fron, fom
Iro tjockikaligc , hvita

,
aHanga och kantiga

lagges hela faran utefter f, 6, 8 a ic tum frän

hvafaiidra, alt fom de äro goda til, och derpå

ofve i-myIlas,

§. 3. Froen , fom nu åro utiaddc pa nårodc

fått, och efter 8 dagar merendels fynas vara up-
fcomiie v^Vatnas aldeles icke , hälft denna våxt •

tal den aldra itarkaftc torrka och tritves dä fom
båit^ men for ogräs, friar, man honom, ehuru han
fnarligen växer undan det famma, ocli^ kan detta

Ike z a
5
gängor om Sommiuen, da jorden tillika

{I \ i . kring

i



kring ibånden Jos och lucker gores
, hvarigenom

växten blir ftorrc och frodigare.

§. 4. I flutet af Julii Månad börja blom-
knopparne, fom åro tjocka och ftora, iairit gan-
{ka mänga pS hvar ftjälk , at opna lig och gifva
fram den få kallade Safflorcn 3 hvifken då dert
fatt en faffi-anslik fjrg^ afpläckas han

, utbredes
helt tunt /och vändes fom ofrafl 5 famt torrkas i

Solen och forfiiljes, och koRar den semenljsen
i Erfurt I Tyll Gyllen flvälpundet.

§. Defse Safflors blommor fpetala coroll^e)
kunna afpläckas hvar 6:te aj;åc dag, hela A\\fy\x-
lli och na^t af September 5 håHl alla biomknop-
parne ej flå ut fina blommor pä en gäng, och har
jag af^en och lamma blomknopp hämtat SatHor
^a4 gånger om Sommaren, fä at den mafia mo--
da., fpm årjiied denna växt, år Ijelfva blom-,
mornas afplackande, faft dertil bani och ganii
oyalt folk kan nyttjas.

§. 6. I Odober, då froen hunnit blifva mog-
ne, tagas ftjelkarna, fom då äro 5 fot hoga^ up,
fi'ohufvuden atfl<:äras , torkas och f jelfva froeii
attrotkas , fom federmera nyttjas til et anpxat ars
utfåde

^ dels ock til vara A pothckers förnödenhet.

Anmärkning.

1:0 Ju bittidare froen kunna om våren utfås
,

defto båttre år det, och faft än någon kold om
nätterna, famt fno, ftrax efter växten är upkom-
men , flvuUe komma, fä Ikadar det dock icke
defse plantor, hvilket jag märkte I7f3 härvid

O % tuud-
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Lundfka plantagen , dä i flutet af April , ftrax ef-

ter plantan upkommit, inföll et par kalla nätter

jåmtefno, fom x dagar låg pä de fpäda bladen >^

likväl vaxte de federmera braf och trifdes väl,

få atjag då, af en liten plantagc, af ^ Tunne-
land, fick et lispimd Safflor, fom efter åtfkilliga

färgares intygande gaf en god och fkon färg.

z:o Äro froen ej tilråckelige at lita på är

båft , at (ä dem något tätare ån i 2. §. om förmält

år, dä i annor håndelfe de fmårre ftånden kunna
bårttagas, fä at til minftonc fot lemnas emel-
lan hvart ftånd, och om man få tycker, kunna de
uptagne utplanteras til jordmon och vidd, iom åf-

van lagt är.

3:0 Jag har forfokt, at ploga up et icke fa

fynnerligen väl godt land, och helt tunt utfådt

fron, famt hackat ned dem 5 men detta har icke

få väl lyckats , dels for den orfaken , at froen icke

kommit fädjupt och jämt, fom de borde, dels, at

det varför befvärligit, at hålla plantagen fri fräno-

grås, famt jorden los och lucker.

4:0 Vid afpläkningen är helt angelägit , at ic-

ke blanda de blommor, fom ännu fynas gula, med
de faffranslika och mörkröda blommorna, hvilka

åro de rätte och bäfte, hälft i annor häiidellc nå-

ftan dubbelt mer åtgår vid fårgningen.

f:o Denna Safflor, fom ofta blandas med åk*

ta Saffran, och knapt mårkes af den Itorfta kän-

nare , kan brukas på mat i ftållet tor SalFran,

hvilket jag fedt hos Bönder i HefTen och Thii-

ringcn mycket vara i bruk : den gaf maten en

Saffrans-lik färg och gor ingen olågenhet, utan

befordrar lindrigt ftol-gängen.

6:^



6:0 Dä våta fomrar infalla ^ forti til cx. I7f4^
hinna Safflors blommorna knapt at mogna

, myc-
l<,et mindre ge mogna fron, utom defs t ä vi ^ållan

frocn mogna hos ois, om icke iommaren år defto

torrare, hvilket jag få mycket mindre undrar på,
fom Miller i fin Trägårds Diclionairc berät-

tar, at på de fä ftållen i Ängeland, dar Safflor

planteras, få de fållan froen mogna, utan altid

tomma, hvilket jag ock märkt på alla de knop-
par, af hvilka jag tagit blommor 3 men af fomli-

ga, fom jag ijf j låt ilå orörda, fick jag några

mogna och kärnefulia frön, hvilketjag dels tilfkrif-

ver väderleken, dels at dcfse blommor ej genom
bladernas (petalorum) aftagande hindrat hannarne

{Jtaminä) at foecundera eller fläppa fit mjöl på
hon-blomftren {piftilla)^ hvaraf flutes, at af dc
Iland man vil hafva til fron, bora mga eller ganlka
få blommor afplåckas.

7:0 At Safflors-fron doga til utfåde tils de blif-

va4 a f år gamla, ailenait de bevaras i rum, fora

cj äro for fuktiga eller tor varma.

8:0 Fron fkola ganfka noga aktas for ohyra j

ty efter dem äro rätter obeikrifveligen fnäle^

hvilket jagnogfamt fani) förledet år, dä mine fron

af Safflor och Cardum benedi£lm malt biefvo

lipåtne.
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Några ANMÄRKNINGAR
, angåen-

de InfeBer
^

mgifvnc q.f

CARL CLERCK,

I. Bejkrifning på en Théil/ena.

ab. Vl.Fig. 2, foreftällercn 10 fotad Lar-
va af den Clafs, fom kal!as Geomctras af

ljusgrvon fårg , med brunt hufvud , och
Canel-bruna fpegel-punfter , med en hvit pi ick

midt uti hvarjc Spegel-punct , fiimt biama Iram-

fötter.

Vid noga påfeende ifinnas ockfä 5 a 4 fnia

fvarta här pa hvarje led 3 men flera på lijartcn.

Med 6 11. knölar eller puncter ej olika vårtor

år denna larfva befynnerligen (kild ifrån andra

,

hvaraf tvånne fitta tått tilfimman naft ofver li-

fta fpegel-punélen , hvardera litet Ihedt liäldte.

Tvänne dylika fram forfjerde fpegel-punctendock
w pa hvai^era fidan af Kroppen. En liten dito

midt under buken och femte fpcgel - punélen ät

cftv^rfta delen af famma kd. Likaledes en litet

ftorre under fjette fpegel-punélen.

Sju ftycken ljufa flackar lynas på hvardera

fidan af Larven,

Uti Augurti Manad finnes hon på Björk, men
når forvandiiags-tidcn tilftundar, fkyndar hon fig

utiir trädet och pupperas under jordcn>

Om



Jul- Ang. Sept.

Om vären^vid lamma tid romBjorken blomröar^

utkommer cn hvit nattfjäril IbmFig. 3 finnes af-

ritad, medrullfjåder til tunga, och ofver alt med
Ivarta fläckarjnilom töcken och mohibellrod. Han-
nen har antennas pt ctinaras : Honan fiiiformes. Är
utaf den vidtberömde Herr Archiatcrn och Ridda-

ren C. Linnxovid upviiandet kallad PHALMNA
päinicornis^ fpirilingvis ^ aiis patentiufcults al^

bis \^
atro nebuiofts. Och lårer vara den famma,

Ibm Albm. Injeä. t. ^i,f> c. d. atritat.

2. Befkrifningpd enTdng, atfånga FjåriU

lar och Infeiier^

Det år af alla, fom vinlagt fig om Infeft-Hi-

ftorien, klagat ofver fvårighet, at fänga Infefter-

na, utan deras Ikadande: deflorre hafva någorlun-

da kunnat fångas , utan forftoring, tpen de mm-
dre lällan eller aldrig. Jag har ockfa i mänga år

haft famnia olägenhet, til defs jag omfider lem-
pat enganlka enfaldig machin til mitt åndamäloch
derigenom vunnit den onfkeliga formon at aldrig

nägon Infcft, liten eller ftor,til fin minfta del blifvit

fkadadt, och belHruti en tång, fom Fig. 4. utvifar,

afhalftannatquarrers längd eller mera, efter behaga
med en baga pa hvardera fkalmen, rund eller åt-

takantig, klädd med glell rnarU flor, inom hvii-

kct Infeétet inneflutes, och med knapp-nälen i-

genomltingcs , fedan opnas tången, och nålen dra-

gés med hufvudet igenom floret, få har man på
det fättet, Infefte t ej alleilaft fängit, utan ock-
fa aldeles ofkadt, fom genom aldraminfta hatnda-

lag och ofning. ftraxt finnes. Defsutan kan In-

O 4 fe-



ti6 1755* J^^- A^g- ^^Pt*

feéket, om det hafver Gadd, ftiekas mtd\ cj

gora fin fangarenägot ftyng tilbakaigen^ for hvil- '

J^et man ej obilligt åf i frukran , om någon pä en
främmande ort ville famla okända Infecter.

3. Om Kärk - Bottnars nytta i Infe5i-

Cabinetter.

Ibland ätfkilliga olägenheter ) fom vid tnfeét*

famlingar forfporjes , är nålens lålsnande , och i

följe deraf Infeétets kullfallande, fig och fina kring
ftåcnde ofta til total forfloring, ingalunda den
minlla. Och fom denna olägenhet härrarer af fruk-

tan for nålens kroknande, vid defs tilräckeliga in-

ftickande i trä^ for träbottnens hårdhet IkulU fa
har.jag, til forekommande deraf fodrat botnenmed
fcork, fom ej allenaft ganfka låtteligen lätcr den
fvagallenal, fä djupt man viU Hickas uti fig^

Utan nålens kroknande, til Infectets forluit, utan
ock den famma lä taft behåller^ at den aldrig

af nägon händelfe lofsnar, läfomafhärd medfart
vid en eldsvåda , eller af fkakning ^ om Cabinet-
tet fkuUe foras landvågen.

' " i l III
I . >^ II

. , m ^m,,mm II m •i» »I
—

I

Om den Cometens äterkomfi ttl värt

Flänet - fyjleme^ fom fyntes.

år 168 !
af

NILS SCHENMARK,

At 1682 ars Comct var den fammc, fora

fvntes 1607 och if?i, Ix klart,. då defs

Élementer iins emellan iåmforasi och at

åf.
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åfyen den fammehu fnart, och hogft inom tråii^

he ar lårer komma til fit perihelium, kan fla-

tas af den omlops-tid , fom Aftronomerna tmi-

nit honom tvånne gånger fullborda. Jag hat

derforefokt, af det, fom redan om denna Co-
Hietcn år bekant, at finna, i hvad tract pä him-
melen han nu ä nyo bor fokas, och huru fnart

han kommer til fit periheiium : pä det man fa

mycket fnararc mätte fä honom ifigte, at kun-
na utröna defs gäng.

§. z. Grunden til den uträkning, fom jag

hår tanker anföra, beror pä de elementer, (om
Halley uti fin Cometographie utmärker for

denna Cometen,^ hvilka hår bifogas fub Lit.

A*^ C, hvaraf jap fedan uträknat elemcnter-

ne, fub Lit. i), pä det fått, fom rått nu ikal

vifas.

0 ^5

Ti
C!

C5

5*

OC
B 5'
• »

0 5:
KT Cl

C*
' 3 .

0 SÅ
•-t f-t

S r-

^ öl
'^^

I
1

d h /,
0 / 0 / // !

0 ' //

1

A i53iAug.24,ai.i8^ 19-25 17.56
1

'7* 5 1 ^.'^Zoo

B l6070d. 16. 5.50 1
20.21 17. 2

I

2.16. c 1610. 5 58<j80

C
i
i6g2Scpt. 4. 7.59 1

2I.l6| 2.52.45 16.59,20 58528

Dli756Apr. 19. g.45 I22.III 117.561 ^.29.1511^.57.241 58500

§. Tiden, dä Cometen väntas til peri-^

helium, år det enda ovifsa. Emellan i^^i och
1607 voro 76 år: men emellan 1607 och iö8i,
voro alienail 75 h\ Jag vil fupponera, at Pe-

O s i^io-
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rioden hvar gäng forkartas i famma propor-
tion^ och at lä mycket omlopstiden emellan

A och B år ftorre än omlopstiden emellan B
pch G 5 fä mycket är omlopstiden emellan B
och C uti en arithmetifk progreffion Itorre, ån
den fom fokcs emellan C och D. Lått nu

€^ d betyda tiderna, dä Cometen varit uti pe-
rihelio, fä blifva omlops - tiderna b— c—
d~c^ hvilka hälft räknas uti luftra, är och da~
gar &c» for de mellankommande Skott - aren

ikuU.

^ d h
,Om man ifrän b—a — ipluft. o är fz. 6, jif

Subtraherar c—b ~ i8. z. 3 z 5. 3. 49

blifver differencen = i. pf, z, 4ZI

fom fubtraherad ifrän

c—b gitver d—c = ig. i. 2.z8. i. 6|

hvilket nu är omlops- tiden , i fall omlopstider-

na itulle afiaga uti en arithmetifk progrellion, j

fom likväl är ovill, til dcfs ytterligare ron up- |

täcka de reglor, fom härvid bora efttr naturens

lagar i akt tagas.
d h f

Når til •— ~ — i68z Sept. 4. 7. 39
lägges 18 luftra i är eller 73 är zz8. i. 6i

kommer Cometen til Perih, i7f 6 Apr. 19. 8. 4^!'

i

efter Londons meridian och gamla Stylen.

§. 4. Som förra obfervationcrna intyga, atCo-
metens noder och perihelium rores in confe-

quentia, fä är äfvcn fub Lit* D lamma rorelfe

i akt tagen. perihelii afftänd ifrän nodas
och
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och Comet - biinens lutning emot Ecliptican, åt

perihelii ktitude trigononietrice uträknad/ Pe-

rihelii diftance år antagen ungcfåriigcn et me-

dium emellan funma diftaiice fub Lit. BochC^
Logarithmerile åro fä inrättade , at jordencs

medel diftance ifrån Solen har Logarithmen for

radius uti tafiorne til fin Logarithmc. Til flut

päminnes at Cometens gäng år retrogradus.

^. Som tiden dä Conieten kommer til fic

perihelium, år det enda ovilla ibland defs elemen-?

ter 5 fä bor förft underfokas defs rorelfe och Håll-

ning i anfeende til fix-lHernorne fä vida det kan

(kc ty förutan. Om t. e. ct vilst dage-tal anta-

ges, forr änCometcn kommer til perihelium^ kan

deraf finnas defs locus heliocentricus och diftance

ifrän Solea, oaktat man ej vet tempus perihelii.

Til at finna följande refultatcr, har jng brukat Hr.
De la Ca^lles Tafla for Cometer uti Alem. de

lAcacL Royak des Sciences JJ^6.

Temp. ante

perihel.

Anom. veraj Logar. dift.

Cometaj Com. a 0
Cur^

Cometa in

orbita fua

I d I ° ^ '

I 151,3^46 13Z.48.38

II 170,3646 ii6./^z.iy

III 10^53(546 T 16. 3.31

IV
I 49,3646! 90.14.50

Inclinatio ^

Cometas

Is o / //

I.i6.l7>f5
i.io.i 1.40

1 .29.

Longit.He-
lioceiitr. I

Cometx. I

10.^62461

io.4$36f6
io.3i^^44f

10.070064! I. 3.44. f

Logar. dilLj Dift. Curt.

CuitatGeSRj poiir4 ciift.

I ©a 5 1000

1. z. I f. 14.48
Ull. 9 2.1. ti

111l1.zp.11.33
IV I. 4.34.19

7.1 3. 29.

A

f.z7.39.A

i.if.3Z.A

f.3f.3^-^^

10. f 59000
10.461680

10.319007
10.067991

^6zo

i89r
zo§4
1 170

6,
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§.<?/Låtutifig.i5Tab.VILSbeteknaSolen,SA
defs medel-diftance ifrån jorden , med hvilken

fafom radio ?ir beflvrefven cirkelen ATt A, fom
foreftåller jordcnes bahn. Utur centro S befkrif-

ves en cirkel med fä ftor radio man behagar,
hviiken foreftåller Eclipticans fe6tion med fphx-
ra fixarum, och fom indelas uti fina himmels-
tecken. Drag SA la, at hon råkar Eclipticait

uti ^ 3. ni). if 5 få foreftåller hon laget at

axelen for Cometens bahn (§. z.) På SA ta-

ge5 en punél få at SP: SA : : f8f : 1000

(§. 2.) få ar PS Cometens diftance ifrån So-

len uti Perihelio. Omkring axelen PS utur

vertice P , med en parameter zz 4 P S , befkrif-

ves en Parabel BDPy, fora foreftåller Come-
o

tens bahn. ^^5^5 dragés igenom S åt y il.

iif och rri zt, ni, hvilken råkar Parabeln

uti $^t5 och mvifar linca Nodorum. Pun6terna

JS^ E uti parabeln åro Cometens loca

Heliocentrica uti forenåmde L ///. //^ ti-

der for defs ankom ft til perihelium refpeétive.

år defs rum, reduceradt tilEcliptican ; CS,
Cometens diftance ifrån Solen: RS, diftantia

curtata.

§. 7/ Om nu Comctcn fkuUe komma til

fit perihelium lyfö den ip- ApriliS St: Jul.

fä åro defs ftållen fedde ifrån jorden, nämli-

gen:



'

Ante
Peiihel.

Stylojul. Long.
Geocent

-Jt-r

Latiru-

do

1

II

III

IV

d ^

170,36461
109,3646'

4953040

i75<fNov, d I.

r75'6jan, di.
Mart.d i.

n 18.47

y 1-2.6

7-rr-A
i.47-A

Derlore, få framt Cometen kunde fynas, at-

niinltone med Tuber, då han ånnu är näfban tre

gånger längre ifrån Solen, ån vår jord, borde

vi, i början af xnftundande Novembris månad,

fe honörn ungefår 6 grader rått i Söder ifrån

Södra hornet på Taurus, fom Bajerus kallar

I början af n.åfl:a är, uti Arietis conftella-

tion rått vid defs högra framfot och något of-

ver I arietis, varandes hän då ånnu dubbelt

längre ifrån Solen , ån Jorden år, I början,

af Martii månad borde han finnas ftraxt vid
2f

och £ Pifcium, fom åro uti bandet, fora gar til;

den fodra Filken, och vore dä vid pafslika långt

ifrån Solen, fom ijelfva Jorden.

§. 8. Men fom det år ganfkaovift, om Co-
meten juft kommer til fit perihelium riåfta år

den . 19 April , emedan de orfaker, fom fena ft

forkårtade defs omlopstid , nu ej torde gora
famma verkan j få år nödigt at tilfe, uti hvad
traét på himmelen han blir fynlig, i fall han drö-

jer. Om omlops tiden denna gången bhr lika

få ftor fom fenaft , dröjer Cometen ånnu 1 år

och pf dagar längre, än fagt år (§. 7J, forr ån
han hinner til de utfatte punfter C, X), E. I

alminhét fer man likvål, at enär han blir fyn-

1
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lig, fl mafte det (ke uti de upftigandc tek-

nen emellan Väduren och Kräftan j fä framt jor-

den vid hans ankdmft ej år i oppofition emot
honörn i anfeende til Solen, at Cometen fäledes

C) fyncs för ån han kommer nåra inril eller f6r4

bi fit perihelium. Defs latitiide kan blifva an^

feniigV. om fa händer, at jorden och Cometenl
råkas pä fumma lida om Solen.

I fä bejkaffade omftåndigheter kun-
de man \41 antaga en annan hypothefe for Tcm-
piis perihclii 5 och calculcra deraf defs locus

geocenrricuss men fom den kan vara lika f ä o-

Ätig,.' fom den förra, och man ej fordrar någoif

lagran uträkning , fä ar beqvåmligare at nyttja'

e'n fädan methodc, ioni hvar och en med ringa

moda och litan rakning kan. utofva. Om man
antager, at Cometen kommer til exempel 5 mä-
tiader fenare til lit perihelium, ån hårar upfatty

f^a frågas,, huru iloijvdefs longitudo och latitudo*

geocehtrica år, löp dagar forr ån han kommen
til perihelium ?

§. 10^ Som éx hypothefi Cometen kommer
5 månader fenare til perihelium , fä kommer
iran ock åfven iä ii^yckej: fenare til pimcten D
kl fagt år (§. 7.), och altfä ej for anden i Apr.

St* JuUar I7f6,dä defs Longitudo ht:liocentriCia,

.0 ,

år y ipj gV- Spc^^ Inclinatio auflralis
o

Lråt locus Solis da Vatt Y Jordens

Mlle / fedt ifrän Solen =£1: 23. Drag i-frän t-

til D en råt Unia , och igenom S en fom är

med henne paralkl , och rakar Ecliptican uti».

\
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någon punft d pa den fidan om S , fom Comc-

ten fynes, hixr år y 171» Scdedes år

Cometens Longitudo geocenrrica y iji grad.

<5. II. Dcfs Laritudo finnes ffdiinda: Gorea
vinkel, M i. N, fa ftor^ Torn Ccmetens inclina-

tion är 2^ gi;. Tag L M få ilor fom dilla^itia

ciirtata 2084 (§. på en fcal, hvareft jordciis

medel-diflance ifrån Solen St bemärker icoo,

och drag M:N lod-ratt emot L M,. livilken rå-

kar LN uti N. Sammanbind S D och tag Sm
lika med ML. Drag mt, och ifrån M åt L
fatt på ML . utdragen om fäbehofves^ en punft

O5 fä at MO blir lika med m t, och drag NO,
få år vinkelen N O M Cpmetens Laritude i-J

grad, fom i denna håndelien är fydlig, emedan
han ånnu ej paflcrat förbi fin uptligande Nod.

§. 1.3, Efter denna hypothefen for Perihe-

lium, bor Cometen den i April gamJa ft. nåft-

Icppma.nde år fynas llraxt efter Solens neugang
om aftonen, något fvantfen på Vädurens
^o^j^iftellapon, 4 grader juft foder om t Arietis.

]§/ i3. Man kan fäledes hai;igenom undvi-

ka vidloftig uträkning , och få noga fom ni

härvarande ändamål tjenar , *^5-l'^ tider pä året,

efter en antagen hypothefe for tempus perihe-

Ki, veta hvareil pä himmelen man har at toka

htn annalkande Cometen. Så mycket, bor man,

tillägga, at det kommer mycket an, på hvad års-

tid han nalkas fit Perihelium, om han (kal fynas

ftor och anfenlig, eller liten och med ringa ivans.

Men han må komma hvad årstid han vil, k:in han
I cj
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cj p,a na^ot fått blifva farlig for var Jord > ty hans
våg år fä belågen, at han mäile gä henne pä nog
längt häll förbi. Halley fjelf trodde, at

hans omlops-tid år omfom 7f och 76 år , famt at

han denna gängen fkai blifva j6 är, i hvilken
håndelfc vi ei fä fe honom forr, ån år i/fg.

Et nytt fatt at integrera differential

Equationen

dx dx^ dx^ dx"^

af

Hr. S. KLINGENSTIERNA.

j. TT^oreftaende almånna diflFerential - equation

år for detta afhandlad af tvcnne tto-

JL ftora Geometrer 5 Herrar Euler och
d'i\LEMBERT: af dcn förra i "fom. UT.

Nov^ Comment. Petrop. och af den (cmvciTom. IV^,

Mem. de VAcaå. dei fciences de Pruffe, Jag tiltror

mig aldeles icke at kunna lägga något tii hvad
tvånne fädane Måftare gifvit; men fom jag tyc-^

ker mig hafva fallit pä et någorlunda lättare fått

åtkomma til deras flutlatfer, lä har jag trodt det

torde ej vara utannvtta, mina Landsmånner det

famma härmedelft karteligen at meddela.

z. I



I den fi5refatce differential sequationen

:

quantitetcr j dx och dy deras diffeixntialcFj hvar-

af den förra, dx^ poneras vara beftåndig| X en
cjuantitet fammanlatt af pch bertand iga f>a hvad

Hit det hålft mä vara , eller en fun6tion af x ;

C\ Z)^ £, £cc. ftändiga coefficienter af a^qua-

tionens termer, hvilkas antal likväl intet poneras

oåndeligtj utan indeterminerat^ fä at iequatio-

nen kan vara ^£ huru hog grad han mä , alt fom
termernas antal år ftgrre eller mindre.

3. Om nu en fädan differential equation fkal

aldeles integreras , eller bring^is til en equation,

fom år fri for alla differentialer , fä mäfte han un-
dergå få många fuccelliva operationer, fom grad-
talet år af defs hogfta differential. Ll.t ofs altfå

til en begynnelfe anftålla en fådan operation

,

hvarigenom den foreftålde acquationen må btingas

til en annan, iom år allenaft en grad lågre^ Hvar-

efter man har at tilfe, huru vida famma opera*

tions refultat gifver anledning til de ofrigas på
hvilken håndelfe alla operationerna til åfventyrs

på en gäng , utan fuccefliva repetitioner kunna
tuUbordas.

4. Til den andan antager jag, at den foreflål-

dz sequationen

har
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hfir til fin forfta integral, följande equation

xli^-i^-w^^.-t-f|+ &c. (II.) fom altfä
tiX Cl^

mafte vara cn grad lågre ån den foreftålda. Af
denna aequation (IL) formeras låtteligen en an-

nan, ^Ijamma form fom den foreltälda, (L) Då
man dmerentierar xquationen (IL) och til defs

differential dividerat med dx^ fammanlägger fjelf-

va ^qiuuionen, (IL) multiplicerad med en Äan-

dig dock obekant quantitet p. Ty sequationens

(IL) differential dividerad med^Ar, Sr

^^é^^^'^^lj^^^^ 6tc. hvilkctadde-
dx 'äx^ dx^ ^^x^

rat til fjelfva a^quationen (IL) multiplicerad med

quationenClIL)

(C+/i5)i^,4-^^^^^ acc. livilken år ?f famma

form fom den foreftålde xqiiationen (L) och mä-
fte fordenfkull \^ara til alla delar den fimma eller

identilfc med rcquationen (L) Ty at en och fam-

ma xquation 5 fafom ( IL ) kunna intet

hårflyta tvä ditFcrenta icquatioiier af fimma
form 5 fäfom (L) och (HL). Af en fädan a:qua^

tio
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tionerncs (I.) och '(III.) identitet
^ följer^ at

deras homologa termer 'mallc vara lika, hvaraF
Iiårfl yta följande a-quationer:

C-hpD7:zD; DzzE^ &e. igenom hvilka ^quatim

ner de antagna obekanta quantiteterne^ X, B
f '

'

f "
'

u

C, &c dererminerasj och foljakteligenscqua-
tipnen (Ii,) i^ideles blir bekan;.^

f, Peaiorfta af deila obekanta quantitctcr,

determineras genom ^ejquationen fX-^i^—K.^

hvilkcn altfå forft och frlmft måfte inEegreras,
Herrar BERNouLLrhafva långeredan vifat^ liuru
en fådan arquation kan handteras, fom elieft in-.
tet? annåt* åi-, ån den firoplalte håndelfen af deia
loreftålde tequationen (I.; dä man tager de förlbi

termerna X=.</j+:|/^ , och utfluter de ofriga

:

ty man fer låtteligen, at formej,i af denna fenafte

aldeles år denfamma fom den forras, />X-f.&=X
dx

Integrationen deraf fkcr på följande fått. Man
ftaller a;quation i denna ordning dX^--p:Käx-{'
Xdx. Ma-i antager tvånne variable quantiteter^

odi n, och poncrar i-=w«, hvarj;f genohi diffc:.
* P 2 ren.
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rentierande upkommer dX-zzmdn+ndm^ eller, ora

i ftållct for m (krifves des vårde dXzz—?!+

ndm. Låt ofs nu ponera, at denna nyligen fund-

na »quation //X=-^4-^^«/ år denfamma med

den foreftålta dX=—pXdx+Xdx^ famt at termen

£^ år ideritifk med —pXäx, oCh ntfm med X</»f,

det år, ~:=.—päx,6chMdm==Xä:(, Den förra af

delTa xquationer gifvcr Inzz—px , och akfå »=

och då detta värdet för n fubftitueras i

den fcnare, nåmzzXdx^ finnes </ra=:/V^*X(/x,och

fåledes m^fN^^Xdx^ hvadan omfider »w» eller

6. De ofrigä ^quationerna , fundna vid flutet

at». 4; Nemligenv^=/>^, i?='^+/'-S,C=r5+/C,

/)=:C4-/>d', £=d', &c. gifva genom deras re-

t t t t

duftion få val de antagna coéfficienterna^,-6,C,D,

&c , fom quantitcten /). Man finner nemhgen :

' A n' /? ^ ^' C ^ . n-
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i: h i &e. och quantltcten

P P P"^ P^
definierasgenom fSljandc acquation: czzJ— Bp +
Cp—Dp+Ep—&c. Når man fåledes funnit vår-

, f i f f r
den af de antagna X, ^, C, 8cc. och />,

få år forfta integralen af den forcftålda xquatio-

nen, hvilken integral var antagen
t 9 f ,2,3

X=Jy+?f'+^/l+^~^y. + &c. aldeles bekant.
ax dx^ dx'^

Denna integral, trakterad på lamnta lått ,
gitver

andra integralen af den fåreftälda a^quation, och
fä vidare, til des man omfider kommer til en i-

från alla differentialer befriad acquation, hvilken

altfå år den abfoluta integralen, fom foktes^

7. Men man Ican ock undgå den niodan, Ät an-
ftålla alla defla fucccfliva operationer , om mait

nogare eftcrfer befkaffenheten af den forfta , och
den dcraf foUjande relationen emellan de gifna

coeflicienternc C, />, £, och de
/ / / /

fundna y/, 2?^ C, D, &c, tillika med quantite-

tcn p. Man har altfå forft at mårka , at fom
quantiteten p är en rot af 3equationeno=i4

—

Bp^
3 9 4

Cp—Dp +Ep —&cc^ få har han fä många vården^
fom {;irama ^quation har dimenfioner, det år, fom
grad talet af den forcfatte differential - aequation

(I). Låtdcffa vården vara ^, r, d^ 8cc, och
låt ofs iden forfta operation bruka värdet få

at a^quationcrna for determinerandet afx[ b\
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dx
, 7

C~R^aG', D-zC^aD-, E^^D;.&cc. och ^ikfa

^ --axf axX~N JN Xdx, Nu iom man i forfta ope-

mionen funnit 5 at ^'6x f mälle antagas iiagon rot

af a^qiiationcn o:::zA'—Bp-^Cp—Dp'+Ep—&Ci\ fa

åi; klart at i andra operationen . niätte for /? antagas

någon rot af arquationen o-^z^^J—Bp-^Cp—Dp-h
&c. Men denna xquationen år intet annat än

jtift den förra* 'dividctad genom h vilket

Mtteligen flutes j da man tnuitipliccrar A—
Cp—Dp &c. med ^~;) s ty den upkommande

produden Aa~(A^aB)p ;^(B'^aG^p-'(^C-^aD)p

+ Op &c. år aldéles denfamiiia , fom A-^-Bp-^

—Z)/? -HÄ/^ -T Scc* Hår af följer at om rot-

terria af tv^quationen J-^Bp+Cp —Dp ^Ep &c.

åfö^, i, ^ '§<:c,; fä-mafte rötterna af ct:zA--Bp

4.45 ~/)/&c vara ^, < &c, hvaraf altfä en-

dera bor bri:ikas förp i vuuira. operation. ^ Lät
^

vara den fammay fom antagas for p. Det vif^s pä

femnia fatt ^ at i den {oljande elkr tredje opera-

tion endera af de ofriga rötterna c eller d bor bru-

kas for p ^ och fä vidare, få långe någtfi rötter

Ä.Hår
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8. Hår af följer ånteligcn, atom fuccefivä in-

tegralerna af den foreilälde differeBtial- a:qiiatior

nen :

^i=/f>'^

—

i aro

dx dx^ dx"^

it tf

/V IV

///

-cxC cx
,X=N JN Xdxix

2V ;„

^äocr dx
X=N J N Xdx^ och fä vidare, om dif-

ferential- arqiiationcn år af högre grad. Hvarfore
om den fidfta at dcife fucceffiva integraler är

IS tv

X~Ay^ få år den aftundadc abfoluta integral se-

tv ^dxr dx
quation 5 Jj-zzN

,

JN Xdx , hvarefl: om man i

P 4
' ftäl.
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Äålletfor X, x", x'[ fubftitucrar deras värden,
tv

^

famt for J (krifver des varde, fora år fifta coéf-

ficientcn E i den proponerade drfFerential^a^qua--

tionen , få finnes ånteligen ^
Ey=N JN dx JN dxJ\N dxjN dx

hvareft ^, ^, ^, rf, aro rötterna af aequationen234
o—zi—Bp^Cp —Dp +Ep, ochN en nummer,
hvars hyperbolifka Logarithmus år i.

9 Det återftär nu at reducera foreftaendö

fundna varde af Ey til en firaplare form 5 och få-

ledes befria det ifrän de undev hvar^ndra begrep-

ne flere integrations marken.

Man finner låtteligen genom d^ bekanta mc-

thoder, at dubbla integralen/N^ ^'^d^fn Xåx^

reduceras til tvånna ånkla integraler

b-a.x ^ ax , r hx
,N fN Xdx+JN Xdx.

Om defl"a multipliceras med " dx^ fä har

c-b.x . r b-a.x
, Ar^^t^,

man N dxJN dxJN Acixz^

iV dx/N- Xäx -k-N _ äxJP( Xdx,

b—a <i—

^

DelTa fenare dfelar åro af fatnm^ form , fom

N
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N ' åpcjN Xdxj och reduceras altfa pa famnia

iått fom den förra, då^niaa i ftållet for tredubbla

integralen K JK dxJN dxJN Xdx^

d
—

får trennc ankla delar K Xdx^N

bx , d-c.xrcx
.JK Xd^+K JK Xdx.

Likaledes finnes fyrdubbla integralen

N JK dxJK dxJK dxJK dx^

lika med de fyra enkla

:

N"'fN''xd. ^'^''fN^^Xdx N-'rN''xdx

k^u. c-a. d-a a-b, cr^b. d-b a-c^ b-c. d-c

^jtdxr dxK Jk Xdx^ och få vidare, om den proponc-

b^d. cd
rade differential ^quationen voro af högre grad.

Hvadaaomfider abfoluta integralen af differential-

^ . v— ^ . .
Cd)

.
Ddy

.
pJy * c

acquationeii A=4y+ -r^H—--t ^ + 5 fii'^-
* dx dx*" äx^ tix^'

nes vara

:

%=iNr JK xdx K Jk Xåx k Jk xdx

i-a. c-a. d-a a-b, c-b. d-b d-c. b-c. d-c

P 5 +
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N JN Xdx^ hyarelt dy åro rötterna

a-d, b-d, c-d

öf acquationea

ID. Och få)unda forråttas denna integration^

om rötterna d^ h^ äro olika och reella ^ men
pä den håndelfen, at några af dem åro antingen

lika itora, eller imaginaire, kan äfvanilående form
af integralen intet nyttjas, »efterfom i den förra

jhändelfcn tvånne eller flera af integralens termer

hafva anfeende at vara af oåndclig ftorlek, fåfom
dividefade med 03 och i den fenare håndelfcn i-

maginaire quantiter finnas fä i exponenterna fom
diviforerna. Det år altfä nödigt , ut med nägra

exempel kärteligen vifa, huru man i fädane fall

bor förhälla fig.

II. Hvad altfä forft den håndelfen angår, da

nägra af rötterna b-y d^ åro lika Hora, fä lat

ofs ponera för exempel at a och b åro lika , och

altfå a—b=o^ oc\\b—a=0]^ hvaraf foUjer, -^t in-

tegralens tvånne forfta termer N JN Xdx och

b-a, c-a. d-a

JN Xdx mäfte vara oåndeliga hvardera, for

a-b, c^h. d-^b
^

ilgs men fom de hafva contraira tckn , fä kan

deras fiunma göra en ändelig quant^tct, kvilken

alt-
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^tfå blir vart a?idamal ut utfinna. Til den aii-

ttaa antagc vi ^ at a och b ditTerera med en oände-

ligen liten quantitetct, fom jag kallar fåttjan*

des foljakteiigen b—e^q , fä at de tvänne forfta,

integralens termer blifva

N JN Xäx N ^ Xäx N

q^c—a»d—(i q,c—a,d—a q^c^a^

{/N''xj.~^N-ni?~'^'^'''xäx) hv-areft man lik.

väl i faclorerne af forfta termens nämnare r-^^;

d-^^b^ i iläilet for ftrifvit efter den lilla fup-
p.onerade difFérencen q i det målet intet har

Betj^da. Nu år bekant 5 at ISr är— 1 + qx + qx

qx --qx q^ qx qx

H f-&C5 och ls['—\ •H~&cj

Man kan altfä i äfvanftacnde expreffion af inte-

-<ix / r ax

grälens forfta två termer N \JN ^ijf--*

qx-ci.d-Ci

N^^^flt^^-^Xdx) i Hållet for N^^'' och

^qx
N fkrifva bcmalta feriers tvä torfta termer 1-4-

och I

—

qx^ kmmandes de ofriga intet komma
in i denna uträkningen for deras oandeligen ringa

Varde, Här igenom blifver fumman afdeflatvå

termer
N
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fom reduceras til JV Xdx—
q.c^a.d-a,

iSr qp^Xdx-^^qxJN Xdx^qxJN qxxdx) eller

U ^l-*^^-^'^ Xdx—JN xAWW, hvareftman

utflutit de tvenne forfta termerna' fafom lika fto-

ra och apande contraira tecken, famt den fifta,

fåfom foriVinnande i anfeende til de ofriga, och
fedan dividerat bart quantitetcn q ur nämnare och.

tåljare. Man fer altiä , at når rötterna a och b å-

foUkaftora, har mani integralen N^^ x{x

c^a.d-a

äx äx \ ^ax c ax
N Xdx-JN -XWJ iftålletférJST Jn Xdx

b-a. c-a.d-a

^bx /• hx
/U Xdx men at de ofriga termerna in^

a-b, c-b. d-h

gen ändring lida,

1 1. At det fom nu vifat år om fåttet at redu-

cera integralen, når tvanne rötter a och I åro lika

Hora, kan man Utan fvårighet finna fig, huru
fortaras bor, nar flera än tvä arolika, hvilket altfå

lämnas til hvars och ens egit etterfinnande och
forfok.

ij^ Om
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13. Om några nidices imaginariac eller orimli-

ga rötter finnas i a^quationcn j4—Bp^Cp—Dp-^
Ep zszo^ få finnas ockfå orimliga quantiteteri den
fundna integralen §. p. fom var =

K"fN"xi. N-'"'fN'"xJ. K"fK"xi.

h-a. c-a. ci-a a-b. c-b. d-b a'-c* b^^c. d^c

H Men deffa orimlighctcr for*

a-d. b'd. c-d

fvinna altid urur integralais expreflion, når maa

i ftållet for expreflioner af formerna

och N^^^ ^
fubftituérar deras vården cof. »;s

H-fin. nzy \ \ och cof. nz— fin. nzy-^i.

14. Sluteligen anmärker jag 5 at en difFercn*

tial a:quation af följande form
3 1

^=^y^if^l-^E^-^Efjy-^ &c, kan fårvand.

las uti en annan , fom har den hårtils afhandlade

formen: Z^Jy-^^jl-^^^^E^L^c. Ty om
dz dz'^ dz^

manfåttcr X^^^ ^ och altfå dxzzN dz^ finnes

hvar term af den foreftålda jequation

hva*
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hvareil; nu dz är en ftändig difFerence, Når man
efter denna regien uträknar termerna i den före-

=
Bxay

Ay
Bdy

dx dz
2 2

Cxdy Cdy Cdy

dx^ dz^ dz
'»

' Bxdy Ddy zDdy Ddy

dz^ dz"-

i_

dz

Exdy
4 s

3

dx\

Dea fåledss förvandlade sequationcn, har famrna

Bdy Cdy t)dy

form fam Z—JyA—---h——f- tcc^ hvareå
d^z dz^ dz^

- t t t 9

eoémcienterna A^B^ C, Z), &c* dctermineras ge-
nom de gifna coefficienterne A^B^ C^D. Scc, tor-

medellt följande xquationer

;
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och funörloncn Z determineras genom funétionen

A% da man i den fcnarc, i ftållct for x jflvritVeriV^.

Denna filta defFerential i\:quation år afhatKiiad af
Hr. JoH. BERNouLLi den yngre i Petersburg iOca

Handlingarne Tom. I, pa et vidlyftigt och
befVärligt fatt.

'

Framkdne Probjlens i Hidviksvdl^ Mc^gijier Ö'-

LOF BROMJNS Anke-Fru har inkmnat tn Jour^
nalafdageli^a metecrrologtjkeObjeYvationer

^ ifrån Maf.t.

tn Månad 1727, til 1749 ars fint Jovilka Herr Prob-

(lefi i Iifs-tiden -med 7nyekenflit hållit. Dä Kongl: Ver
tenjkaps Acctdimien derfore betygar äefs tackfambei

^

^or ock , til denna beromliga Mannens vålfortjenia i-
re-minne^ närmas den in/igt gch forfarenket i Läkare'^
KoYijien ^ bvarmed Han^ utm Sitt ämbetes forfumeljh

fä Villigt och lyckcligcn halp til hålfan mänga ^ både i

fin ort och ifrån andra nillgränjande
^
[om Hans rad

begärde. Kongl. Fetenfkaps Jcademiens Handlingar
^

for JuL Aug, Sept, i j^\<)^ knma cieraf et litet prof^
Defs itpmärkjamhet uti andra nyttiga mål varej mindf^
beromvärdig . Jcädemien Snfkar ^at Defs ofHga mångm
fatdiga Jnnotationer och Obfcrvationer icke 'mdgdfor^
krade.

. u

PÖR^
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Pa de Ron, fom åro införde i dettä Quartalcts

Handlingar-

^ntnarkningar om nyttäii af årliga For*
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burtius l8Jfe

6. Sätt at plantera Safflor ^ af Eric Gustaf
LiDBECK - - * - . ziQ

7. Några anmärkningar angående InfeBer ^ af
Garl Clerck • - . ^ 214

8 , Om den Cometens återkomfi til vårt Planet- Sy-

fieme^fom fyntes ar \ afNihs Schen-
MARK • • • - ^ - 216

9, Et nytt fdttj at integrera en differential- e^

fuation^ af Samuel Klingénstierna^ 314
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KoNGL, Svenska Vetenskaps-

AGADEMIENS
HANDLING A R,

För MSjsTacerna
OcTOBER-^ November, Degemberj

År 1755-
PRESES

Herr Gre^e GUSTAF BONDE,
KONGL- MAJ.TS och RIKSENS RÅD.

Anmårknmgar ^

Om
Mittan afårliga Fårtekningar päfödda och

adda i et Land.

ISjctte ftycket.
bknd de anledningar ct vål inråttadt Tabell*
värk kan gifva, til almånna Hushållningens
förbättring , år den en af de imtigafte , ät

a Re^
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Regeringen far fe, h vilka fjukdomar ärligen gora

ftorfta (kåda i Landet.

Det år en ofornekclig Sanning, at intet na-

turligare och kraftigare medel gifves at pa-

fkynda folk -hopens tilvåxt , ån dä man foker fé-

rekomma och minika den afgänghan årligen lider,

dels genom folkets utflyttande utur Landet , dels

ock fornåmligaft genom fjukdomars obehindrade

härjande. Jag har tilforene bevift ( ^) at i det ftäl-

let hela hundrade år ikulle upgå , forr ån menig-

heten kunde blifva dubbelt manftarkare, om alle-

naft en femte-del mer folk Ikulle framgent födas

än do, fåfom det ftedde i Sverige, år fkul-

le fördubblingen fke på håltten kartare tid,

om ofverlkottet af de födda kunde bringas til två

femte-delar: det år, om antingen en femte-del

flere föddes, eller och mindre dodde i proportion,

ån forenåmde år. Om det då år den forfta hushåll-

nings regel, hvilkenden, fomvil blifva formogen,

boriakt taga, atvål värda och icke forflofa hvad

han redan åger, emedan i annor Mndelfe all flit och

annan god: hushållning foga båtarv fa följer ^ at

folk-formeringen fornämligaft bor befordras ige».

nom mogeligafte befparing äf det antal man redan

häfveT. En Regering år få mycket mer angelä-

gen om folkets bibehällanäe , fom det år Defs

dyrbarafte egendom , hvars vård Honom vid an-

fvar år pålagd, och fom år råtta varaktiga grunn

den til den"magt och välmåga et Land eger clle^

beflitar fig at forvårfva.

Om

C*) Uti Handl. for'Jan, Febr, Mars. iunevarandc Sr. p. lö.
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Om det ock tnedgifves , at ej et bliiidt ode
hårftar ofvcr- månniflkors lif och dod: at; Gud i

Naturen nedlagt bote- medel for mänga fjukdomar:

at vi bore nyttja dem : at mangen nyttig meciborr

gares lifstid kunde mycket forlängas 5 genom me-
ra infkränkt frihet, at med oordentelig lefnad (kå-

da fin hälfa; genom hålfo-brytande ofeders aflkaf-

fande och god ordnings intorande pä Landet och
i Stcider; genom tjänlig (kotfel, forfarna Läkares
rad och beprotvade Läkedomars bruk vid infallaa-

de fjukdom: om det åtven medgifves, at fmit-

tor ofta kunde antingen aldeles förekommas el-

ler i tid dampas, genom nyttiga antlalter, fa-

dana, fom i alla våibeftälda Riken nu aro gjor-
de emot Päften; få lårer ej heller nekas, at ju

all uptånkelig omforg i dcua mål år både nödig
och nyttig.

yj. Vidare , fafom det år en hormon for en an-
iforare, at val kanna fina fienders ftyrk^, yapea
oeh fått at flvada: at veta, på hvad orter och
vid h vilka tilfallen de plåga gora inbråtc, famthuru
de utbreda fig j fä har ock en eftertånkfam Re-
gering mycket vunnit, dä det gifves vid han-
den, huru folk formeringens håtflcafte fiender,

fjukdomar, förhålla fig i Stader och Lands-oi;-
ter : hvilka atdem gora ftorfta välds-vårkancpåhvil-
ka orter den eller den fjukdomen år m-äfl: rå-

.dande: huru fmittor fortplantas och utvidga fig:

.i hvilken ålder oqh på hvilka årstider månnifkaii

måft angripes af någon vifs fjukdom^ med me-
ra. Sådan kunfkap gifver anledning at tanka

på kraftiga forfattningar, at mota få grymma fien-

der: at uptåcka och förekomma oifakcrna, hvar-
Q^z för-
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fore en fjukdom år mera gångfe och farlig i Få-
i^crneslandet ån annorftådes , uti den ena lands-

orten eller Äaden mer ån uti den andra : at

iorfe hvar ort med undervisningar, råd och til-

gång åtminftone pä de Låkemedcl , fora til de
der måft gångbara fjukdomars dampande fynas

de nyttigafte.

Så hålfofam var affigten med fortekningar på
de dödt, fom vid tilfålle af en grafferande Påft,

är 1604 började hållas i Staden Londen: Sådan
värkan hafva de haft , der de ftåndigt blifvit

med vederbörlig noghet fortfatte j der Rege-
ringen varit om om underfätarenas våltård och
upmårkfam på alt fom länder til allmänna hus-

hållningens uphjelpande. Sådan frukt kunne vi

ock med full vifshet vånta af vårt fortråfFcliga

Tabell-verk 5 om det med alt ftorrc och ftorre

flit underhållcs* Det år ånnu uti fin början, da
ovana och brift pä kunfkap uti fjukdomars kän-

nande och åtlkiljande, hos de flåfte afdem, fom
lågga forfta handen dervid, gora underråttelfer-

na i detta mäl mindre tilforliteliga. Men nå^

gra års ofning, ofvertygelfe om nyttan och en

fcnom bättre upfoftran tiltagandc hug at tjåna

et allmänna, lära formodeligen fnart gora den
moda det vordiga Präfterfkapet härvid hafver,

både lått, nojfam och val använd. Dertil (kul-

le ej liret bidraga, om någon förfaren Läkare
anmodades at författa en kart och tydelig be-

Ikrifning på de mäft gångbara fjukdomar, med
deras fåkrafte känne-teken, jemte forefkrift pa

de cnfaldigafle forvarings- och bote -medel for

hvar och cn fjukdom. Om ca fådan befkrif-
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nmg^ tillika med de underråttelfer, fom Kongl.
Collegium Medicum ^ af egen beromlig drift,

\'id färftildta tilfallen af någon graflerande far-

for, latcr utgå, på det allmännas koftnad tryk-

tes och utdeltes til alla Kyrko-Socknar i et Ri-
ke, fom vidftråckt och litet bebodt, aldrig lårer

kunna forforjas med et nog tilråckeligt antal af

Ikickelige Läkare; år ingen tvifvel, at ju myc-
ket godt derigenom kunde vinnas : fornåmligaft,

at Guds ords Lärare, befynnerligen de, fom vid

Academicrna lagt någon grund til infigt i Lå-
kare-konften, (kulle oformårkt vånjas vid det

nöjet , at kunna gå fina åhörare tilhanda med
goda råd uti deras fjukdomar, och låra rått

namngifva fjukdomcn på "Tabellerna, hos Pro-
vincial-Medicus , Lnndshofdinge ämbetet eller

Kongl. Collegium Medicum, då deras handräck-
ning tar^as^

Det år ånnu for bittida, at afde fa Årens Ta*
bellcr fom inkommit, gora någon fåker jämförel-

fe emellan de Svånfka Lands-orterna, hvad ljuk-

domarna angår y ty en ort kan några år å rad hafva

mindre känning afen vils fjukdom , utan at dcrfo-

re altid vara deraf mindre befvårad. Igenom if
til 20 års Obfervationers jåmforelfe kan forft i det-

ta mål någon vifshet utletas. Sjukdomarna^ for-

hållande uti hela Sverige på defsa åren, kunde med
jiågorlunda vifshet jämföras med det fom utomlands
blifvit i långliga tider obferverat , at fe , hvilka

Ijukdomar åro hårmer eller mindre gångbare , ån u-
ti Tylkland och Ängelland. Men åfven uti

denna underfokning mota tvånnc fvårighcter:

den ena , at ljukdomarna ej blifvit , på dc ut-

land-
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låndfka Tabeller, lika indelte och fpecificerädc,

fom pa vara. Ty emedan det vore alt for vidlyfi

tigt j at gifva en färfkild Column i Tabellen ät

hvar fårlkild flags fjukdom, har man merendels
under et allmänt namn dragit tilhopa flera hvar*

annan liknade Ijukdomar, da det händt, at fomli-

ge uti en Column indragit och fammanblandat fle-

ra eller andra fjukdomar an vi , och tvårt om.
Man har och utomlands naftan ingenilådes några
fak ra ron i detta mål upteknade pä Landsbygden,
utan allenaft i ftora Städer, hvareft fjukdomarna
förhålla fig mycket annorlunda, fåfom vi af Stock-
holms Stads jämforelfe med våra Lands-orter (ko-

le få fe.

Icke defto mindre och fåfom til et prof, vil

jaguti följande Tabell upte, hvilka ijukdomar fin-

nas fororfaka florfla atgang på folk hår i Riket j

och huru mycket itorre flcada den ena ijukdomen
gor ån den andra. Uti férfta Columnen finnes fjuk-

domarnas forhållande fins emellan uti hela Sverige

"enligt Tabcllerne for de tvänne åren 1749 och iJfOy
ty förde följande åren åro ifrån fomliga orter ännu
inga inkomne. Andra Columnen vifar deras forhäl-

lande i Stockholms Stad fårfkildt, efter Forteknin-

-garna for åren 174P, ijfo, i/c i
, ijfi och lyf?.

©en Tredje och Fjärde åro lånte utur H. Siiss-

MiLCHs ofta tilforene nämnda Bok, om Mortali-

tets ordningen. Jag har reducerat alla Summor-
na af de döda på hvar ort, til 10000, och formin-

ftat antalet af dem föm aflidit uti hvarje fjukdom
uti hmmii proportion, på det hvar ochenfjelfoch

litän rakning ma kunna anftålla jåmforelfcn.

Sjuk-
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Sjukdomar och döds tilfälligheter,fam. Proport^^ af dera^

årouptagne uti SviCpiKa Tabellerna, [antal, fom do uti hvai

j ijukdom.

{ i hela'

[Svei- Stock

Koppor ivarteU) Mesfling (Morhill:)' 1358; 8

Kik-ho(ta (TuJJis co»vu(/iva)

Andra Bavn-fjukdoniar
Lungibt och andra Bröft fjukdomar
Häll och iling {PieurUis)
Hetlig Feber {Febris acuta)

Fiåck-feber (Febris FetechiaVts) -

Fräfs-feber {Febrh intermittens)

Mag-fjukdomar och Golique
Rodfot, {Dyjenteria)

Vattufot (Hydrops)
Gul fot (läerus )

Tvinfot,Miältfjuka
Sten-och Njur-paflion

blodliårtÄing {Hamorrhagid)
jRos, (Eryfipelas) Podager, (Pö^^j^r^)

Sk6rbjug (Scorbutus) -
i

Kallbrand {Sphacelus) Kräfta (Cancer)^

Lcdvärk,torr-\årk,Gickt,(7/irÅ/^j, Ar-
thritfs) - -

Slag, ftickflufs, Bradod, (Apoplexia)

Aiderdom och bräkelighet

Barnsbård -

Barn
,
vädeligen qvafde af modrar och

ammor - ' -

iMördade, barn fä val fom äldre

Drunknade
Sjelflpillingar -

A frättäde milsgärningsmän
Ontkomnc genom allahanda vädeliga

„ händelfer

Atlkilliga Sjukdomar,fom pä vara Ta-
beller ej äro 'i%lkildt upteknade. •

319
1403
1414
817

46

578

M7
45-

198
^9

J7

166

367
1097

1

III

!i7

143
1044
1 668
25-6

69

479
283
ip

25

93
3S
62

%
5-7

140
2056;

f7i
162

9
12

81

6
20!

1 1

Lon- jBerlin

don.

843

3821^ 3390
1667

22

1370

3
161

40J'

48
S

46

21

lOI

22'

86
7if{

99j

4Q,
2-

37
19
6

86 78: 41' -
-I J J415- 7^3

Summa loooo,'! oooo"ioooc|ioooo

Pro-
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Proportionerna for London åro ta^nc af 10 års I

der håilne fortekningar, emellan aren 1750 ock
]

1740, De Berlinfka hafva allenaft: ti*e års fSt-

tekningar til grund.

Det år mgén tvifvclyatju olikheten i fjukdomar^

!

nas dodelighet på olika orterhårrorer til någon del

af forromtalte (kiljaktiga f]ukdomarnas indelning

och namngifvande, famt ock af brift pä kunfkap
och tilborlig upmårkfamhet hos dem, fom ^ora

Fort'^kningarna. Ej kunna Rodfot och Blodftort*

mng vara obekunta fjukdomar i London, men dc

lära begripas under någon annan fiukdom. Pä
Berliuflva Liftan raknäs Podagcr til Gicht: der åro

ock alle genom valdfam eller vådelig dod omkom-
ne, aideles utclemnade.

Icke defto mindre vore en i Läkare ^konften

förfaren i ftånd at hår ofver gora mänga nyttiga

anmärkningar. Jag vil allenatt gifva anledning

til nägra fa! Koppor och Mefsling döda ärligen

en ftor myckenhet barn och nåftan dubbelt mer

pä Landet än i Städerna. Manne icke fkildnadcn

emellan Landsbygden och Staderna, hx^ad defsa

och andra barna-fjukdomar angär, böra tilflcrifvas

brift på {kotfel och Läkemedel pä Landet ? Om ej

flere barn, i proportion emot folk-myckenheten

,

dodde pä Landet ån i Ståderne ; voro ofver 6000
månni{kor ärligenderigenom befparde* Änom alle,

ätminftone de flåfte , fom af var ftåndige Påft , Kop-
porna, bärttofvas, kunde genom Kopp-ympnin-

fens införande råddas > huru fnart fkuUc icke folk-

riftens ofverklagadc
,
olågenhetct blifva dra-
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Mårkcligt år med Kopporna, at ehuru de haf*

va flera barn af mankönet at tilgripa, döda de lik^

val flera af det vackra könet. Andre barn-ljukdo-

mar gora deremot ftorre åvårkan på det förra , få

at, ehuru flera deraf födas, åro likväl båda konaij

redan i femte året lika talrike. Så fnart det går
ofver if.-de året, får qvinno-konet , åtminftonc

hår i Sverige nu for tiden, en mårkelig ofvervigt.

Det år et fel vid Svenlka Tabellcfrna , at cj

flera barn-f)ukdomar upgifvas, ån koppor, måfs-

ling och kik-hofta, och at alla de ofriga famraan--

blandas under otjänligt namn af okånd barn-ljuka^

Hjårtfprång (Eclampfia), Torfk(Aphth2c), Ondt

vårre, alt for val kånde af (jelTva almogen. Dc
döda flcfa barn, än fjelfva kopporna, och det vo-

re nyttigt at fe, hvilken af dena år farligaft. Dc
fynas gora ånnu långt ftorre flcada i London och
Berlin, ån hår 5 men talens olikhet i tredje ra4cti

på föregående Tabell lårer fomåmligalt deraf hår*^

rora , at i vårt Tabell-vårk många barn upfora^

blandade med åldrc folk under andra ljukdomar,
l-åfombroft-fjukdomar, febrar m. m. hvilket utlän-

ningarna med flcål fynas fynas hafva velat undvika^
och forbehållit barnen aldcles afflvilda Sjukdoms-
Clafl!er. Denna flviljaktighet vållcr ock til en del,

at nåftan alla (jukdomar, fom egcnteligen angri-

pa åldrc folk, taga ftorre lott hår, ån i andra Lån-»

der.

f6r tänder och flera dylika plåi likväl, ty

Orfakerne til några hår i R^iket gångbara barn*
(jukdomar åro med mycken lannolikbct uptåckte

UÖL
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uti idenna Academiens Handlingar (^), och befta

yti Sådana ofeder, fom låtteligen kunde afdvafFas.

Aiännc iä goda aniedningar blifvic nyttjade til al-

mogcns varning och underråttelfe ? Flera flkadeli-

ga orfaker til barnens ohälia kunde röjas, om ijclf-

va fjulcdomerna voro nog kånde.

Broft-f]ukdomar uttaga fin dryga del, rått fa

val i de fodre varmare, iom i vara kalla Länder

>

men Pleurefie tyckes vara en Svenfk bcmfjukai
afven ock trofsan, hvilkcn jämväl i nägra Svenfka
Lands-ortcr,bcfynnerligendeVellcr-Nörrländ(ka,

ar en okänd fjuka. Rodfoten lårer åren 1749 och

1750 hafva varit en farfot i Sverige, och har for-

modeligen ej altid få hog flamma i detta billra

Det förtjänar viflerligen eftertänka, *at Het-
fig feber och. i fynncrhet Slag, Jpoplexia^ hafva

ct få grufveligt ofvervålde i Stockholm, mer ån

pä Landet och i andra flora Stader. Hvad annat

kan dertil vara orfaken, än oordenteligare lefnad,

ofverflöd i mat och dryck , famt i fynnerhet et

omåtteligt bruk af utländflva llarka liqucurcr?

Ehuriiväl det icke fynes otroligt , at långt fle-

re, i jåm forelfe emot folkets myckenhet, hinna

til

(*) Uti Handl.for Oä, Noz\ Dec. i^^i^vifas^aibarnfå

fallande fot^ om utjlag på hujvudet genom otjänliga

• kemedei drifves in i kroppen, Uti forfta quartalet^ ar

5^743 5 ^t den i Finland gangfe barna-fjukdomén^ fom
o 'A ..r^all^s Borfi ^ fororfakas, af - Barnans der hruhliga trlt

iv* i
^^^^^ ^ ^^^^ vattn

;
och{ 4eras myckna flyttande utut

kold til t arma och tvaft om»



17 5 y. öd* Nov. Dec. 251

til hog aldcr pä I.andct ån uti Staderna, utan tvårt

om år bevisligt^ at vcrkejigen få fker-, lårcr dock
ininfta delen af dem, fom fägas hafvaaflidit af ål-

derdoms bräkelighet, med rätta Itäi den Claflen.

Jag finner folk af fo och öo år deruti antcknade,

fom vifserligeh kunnat lefva längre får ålder. Om
inge andre hitfordesy än de, fom utan annan fjuk*

dom utflockna,fåfoni ljus i briftaf olja, fkuUe dc
forniodeiigen ej biifva fä mycket flerc hår, ån i

Berlin.

At i barnsbord få många Huftrur tilfåtta iif*

vet
,
påminner om nödvändigheten af flera forfar-

na Barnmoderftor i Stader och på Landet, Jivar-

igenom ftorlla delen kunde råddas, få val modrar
fom barn, hvilka til et antal at 1800 årligen hår

i Riket komma döde til verlden, eller do ftraxt

efter foSllen. Dcfsa åren har hår i Riket hvart94
barn kollat modrens lif, om man antager, at af
alla, fom dodt i barn-fång, ingen under den tiden

fatt någon annan fjukdom^fom varit råtta döds-orfa-

ken.H vart fo:de barn har vant dod-todt,ellcraflidit

ftraxt efter fodcifen, och ibland dem hafva nåftan

två tredje-delar varit gofsar. Vid detta tilfållc

viljagock nåmna, fift än det icke horerhit, at

uti hvar 7i:dra barnfäng vankas tvillingar; men
trillingar får allenaitcn barnafoderfka ibland 3000.

At ofver j-co barn årligen genom få kallad vå-

da, men rättare genom modrars och ammors oakt^

famhet, qvåfvas, är ohyggeligt at påtänka. Det
år ingen tvifvcl , at ju långt flera pä det fåttet om-
komma, fom ej angifvas derfore, och atånnumång-
faldigt flera få Ikadas , at de aldrig i å någon bål-
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fa. Skulle ej bot derpå kunna upfinnas ? Om vi

halla ofs for goda, at låra af våra enfaldipa Lap^
par, at forvara barnen for fädan vada 3 fa tyckes

dock 5 at vi, fem are få benägne at antaga utland-

fka feder, (kulle fnart kunna färmäs at bruka Ita-

liennarnes til den andan upfundne machine, fom
år beflvrefven uti denna Academiens Handlingar
(^). Men vi hårme utlänningarna hålft uti det

{om minft duger.

At antalet af mördade och afråttade i London
fynes vara mindre i proportion, ån hos ofs, roJer

allcnaft de Ängclfka fortekningarnes ofullkomlig-

het i det målet.

Detta vare nog for denna gången, om nyttan

af et vålinråttadt Tabell-vårk. Et det vigtigafte

åmnet återftär val ånnu, angående propdrtion af

alla Stånds och hvarje Nårings-idkares talrikhet

:

men det år ock det fvärafte , fom fordrar en uti al-

la delar afalmånna hushållningen genomdrifven och
grundcliga forf^iren mans panna. Våra Tabeller

åro ock i det målet ej få rediga och uplyfande,

fom de kunde vara, och fom det päfyftades. I

andra Länder har man icke en gäng budit til, åt-

Biinftone icke for något helt Land eller Rike, at

titforlka idkarenas värkeliga talrikhet uti hvar och
en näring : någrc hafva allcnaft genom förnufts flut

underfokt, huru det borde vara: huru ftor del af

invanarena i et Land, i anfcende til des Naturliga

formoner och til århållande mogeliga delaktighet

uti indrågtiga handels-rorelfcr , borde varajord-

bru-

('^) For Jul. Aug, Scpt. 1740.
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brukare, fifkarc 5
handtvårkare, flogde-idkare och

liandlande ? huru ftor den närande hopen emot den

tärande ? huru många foldatcr, åmbecsmån och
betjånte behofvas och kunna underhållas , utan

naringarncs férkift, m. m. Hvar och en finner

låtteligen, at någon vifs proportion år nödig i defsa

Ilycken , om hushållningen ikal båra fig. Mea
hurudan? Det år det fvärafte Probleme uti hela

Oeconomi(ka V etenlkapen, fom ock fordrar en den
fuUkomhgafte och nogafte känning af alla et Lands

få val naturliga, fom genom flit och konft til for-

vårfvande formoner. Hår om kunna läfas Herr
Berchs Politijka Jrithmetica^ och Academicnsut-j

låndfka Ledamots Herr DeDangeuls Bok 5 om
Frankrikes och Ängellands ftorre eller mindre tor-

moner i handel och nyttiga rorelfer i anfeende til

hvarde^a Rikets Politifka forfattningar.

Slutcligen onlkar jag, at Kongl. Vetenfkaps-

Academien kunde förunnas frihet, at årligen läg-

ga f6r det allmännas ögon etkårt utdrag af dec fo-

regående årets inkomna Tabeller j til det minfta,

hvad proportionerna af födda och döda , ftif-

tadehjonelag och de dödas fjukdomar och ålder

angår. Det (kulle formodehga fagna Nationen, at

fe, huru Guds vålfignelfe, Friden och Regerin-
gens kloka forfattningar fmåningom 6ka hopen
och defs välmåga : at fe de nj% anmärkningar ,

hvartil de fårmodeligen hvart ar kunde gifva an-

ledning. Det fkulle ock upmuntra alla vederbö-

rande , at gora fin flit med Tabellernas upråttande

och Ikyndefamma infåndande. At gora en hem-
lighet af Oeconomifka tilftändcc, kan ej talk

p4 en fä vis och uplyll Regering, fom vår.

PEHR WARGENTIN.
Slu-
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Slutet

jf Herr Probfien TIBURril Bejkrif-

pmg ofver Wreta Klojiers Socken^

Som börjades uti nåftforegäende Q\ årtal.

5. 8. OmBergsbruk och Sten-arter.

Af de lol Bergsmuns-hcmman fom Hgga i

Socknen5lydai>| til Hellella Bergslag^ och ct

til Vanga Bergslag. Detta fifta hafvcr lin blås-

ning vid Bobergs-hyttan i Vanga. i ^ hemman bläfa

-vid Dyrs-hyttani Hållefta. 8~hafva lin egen hytta

Råfla-hyttan kallad. Straxt nedanför deni^^f. hytta

,

vid en tåck och fifkrik damfjo, ligger en Bergs-

hammar, Räfla-hammar kalkid , i h vilken dryg-
Ila delen af fiftnåmde hemmans-äboer åro delta-

gande.

Grufve-brott åro inom Socknens grahtfor at-

ikillige, fåfomiRafla-hage , ftraxt brcdevid hyt-

tan j men etter malmen var fattig och al: rodbråckt

art, åro defsa brott ftraxt lemnade, utan at for-

foka djupet. På Pårstorps ågorär val for Stjern-

arps Herrfkapets egen rakning forfoket vidare

flråckt, få at det gar på djupet 12, a 14 alnar;

men det gifver flått hopp 5 ty malmen är bade

fattig, och ganlka illa rodbråckt.

I Slumperhults hage år god anledning , fa val

fom på åtikilliga andra ftålleri 3 men i den båg-
och
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j

och dagloshet fom denna Bergslagen dageligen

forfåttes och forfalkr, talar man for dofva oron

om nyttiga forfok.

Alun.fkiffer finnes hår pä flåtten ej långt i-

fran Kyrkan, i ganflra ftor ymnogHet, fä at hela

flora åkerfålten äro nicd idel alim - fkif¥er under-

baddade: men pä denna Ikoglofa orten, kanin*
gen bjuda til at inråtta nägot Alun-bruk.

Orften fäs vid Roxens ilrand , och pä mänga
äkrar onikring Kyrkan i ymnoghct , hvilken Velt*

fothar håmta , och i andra landsorter bärtfålja.

lazur-flenar, agater, och andra artiga Sten-flag

finnas vid Roxens llrander.

Kalkften fom tåljes och hugges til Grafftcnar,

trappor, ftåll ftenar i hyttor &c. finnes ymnigt
ftraxt bredevid Kyrkan, hvarifrån all ften tagea
är til Jjiiikopings Dom-kyrka, ^Vreta Clofters

Kyrka : ja, lemningarna af gar^ila Cloftret vittna

,

at det helt och hållit af fädan tålgd kalk- ften va«^

rit upfort.

Qyarnftenar huggas af en del fkogsboar i myc-
kenhet, och fåljas til ftrom-quarnar bäde inom
och utom Socknen. I d^m år ganlka godt gryt,
få at de hämtas til längt bart belågne ftrom-qvar-

nar , och betalas en ften af lo qvarters diameter,

merendels med 72 dal. Krrnt. Af deflc minera-
liers tilgang, kan ock tåmmeligen når flutas, at

här i någden torde finnas Stenkol, allenaft deblef-

vo vedeirborligen efterfokte.

Saltp-etter- jorden år i denna Socken, ja hela

fiåttcn närmaft omkring, pä Häfta ftålien ganflva

fvag , och foljakteligen Ijudningen pä denna
{kogslöf^^i orten mindre fördelaktig s dock drifves

han
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han ärligen med mycken flit- I detta lilla håraå

reqvirerar Infpeftoren til en fommar-fjudning yre
a 800 kfsvcd: En nog betydande afgifc , for vara

ivnga ftogar 5 lom upå^gar mångens nyfilcenhet,

at vilja veta och ofverfla, om Saltpetret fom har

fjudes y betalar (kogen, utan at råkna Allmogens
korslor och andra Kronans utgifter. Så myc-
ket kan man fe^ at om denna och annan fkogs-o-

dandc hushållning ^ annu i fo år (kal drifvas , få

Vare efterkommande fryfa iiijåi, helft hår ingen
torfmåfla år påfunnen.

S. 9* Om Vattu-verken.

De tre ftrom-qvarRar, fom åro i Motala ftrom

aniagde, och hafva tllfammans 8 par tteiiar, äga

i få måtto en lyckelig belägenhet, at dé hvarken
af for litet vatten, eller for ftor flod bora ftanna.

Dref- is om vårenbehofva de icke eller frukta fö-

re r men botten-is i ftrång vinter^mä fte de grant ak-

ta fig före 5 annars flår den londer både hjul , rånnor

och dammar j ty Motala Alfår afden befkafFenhet,

åt ehuru hon i den aldraftarkafte vinter går ren , fåt-

ter fig dock i ftark vinter i$ i botten omkring ftenar,

ftorar, och hvad der ligger, at det fer ut, fom
vore ftora hus i bottnen bygda. Sä fnart den
llrångafte kölden aldrig få litet gifver efter, faft:

det juft icke toar, lofsnar botten -ifen, och af

ftrommens häftighet fortjagad, käftar ofver an-

da och flår fonder hvad han råkar.

Dc tva qvarnarna i Nybro eller Molby ftrom,

fom aga tilfammansf par ftenar* åro flera fvå-
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righeter imderkaftade j ty ar torkan ftark, lida

de vattenbriftj år floden ftor) och Skena-å, forti

löper i denna, brukar fin vanliga valdfamhet, fä

Ila både qvarn-hus och dammar i fara ^ hyar på vi

denna vår fcdc prof*

Bädke-^^Varnarnallfkogbygdert, 7 tU antalet^ a-

ro en god hjelp for dem ^ fom bo långt ifråa

ftrömmarna.

§.10.

Öm Hemmanen^ Näringsfången och Hus--

hdftningen.

I anfeende til hemmsånens mångfaldiga natur,

fom beftå-^utom Säterierna, af Crono-immediatc,

Crono ^ T^rono^Skatte , Frålfe^ Frålfe-Skätte^

Bergs Frålfe , Boitållcn både vid Militiac och
Lands-Staten, blefve alt for vidloftigt atfpecifi-

cera utlagorna efter hvart hemmans belkaffenhetj

derfore vare nog fagt^ at råntan la val fom Crono-
tionden betalas eftef en yifs Tionde -låttning och
Skatt-låggning.Crono-tionden hafver det fårltilt,

at han betales en tredjedel i Råg och två tredje*

delar i Korn, hvärat det måfta år anflagit Bilkö-

pen i Stiftet til lon. 8 tunnor åro forordnade til

Kyrkans vin och byggrtings -» f åd ^ någon del til

Wadfteiia Krigsmans-hUs ^ odh det ofriga litomt

Pomkyrko-tunna, Probfte-tunnai Bibel-trycks*

tunna, år Paftoris vederlag.

Forfamlingen håller x f Ryttare och ti Solda*
tér til Kronans tjenft , hvilka hvar öch en leger

R for
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for fit ^lufthåll och Rote, och lönas Ryttaren år-

ligen med 50 Dr. K:nit , Soldaten med zf Dr.
Krmt, utom torp och andra umgålder, fom nuda-
geligen efter vedcrborandes behag okas. Legan
betalas efter ofverenskommelfc,

Pä Slåtbygden åro hemmanen icke mycket kly f-

dc. Större delen bebo halfgårdar, och några få

lata fig med Fjerdedels hemman noj^, Kommo
det i bruk, at vara fmå-fkift i åker och ang blefve

förvandlade i ftor-fkift och at hvisbyggnaden för-

rättades af tegel, fom redan hårftädes år til fångs

lamt mera kan tilverkas Q, (kulle ock hemmans-
klyfningen kunna lätteligen gå for fig : hvaraf

cj allenaft folket (kulle okas, utan ock jordbru-

ket komma til fin råtta håfd ock afkomft,

I fkogbygden,befynnerliga i bergslagén, åro fa,

fom bruka halfgärdar. De måfta hafva A,

hem. På (lätbygden åro de måfla, ja näflan

alla gårdarna, väl och rymligen bygde, hufen i

man-gården med torf-tak tåkte, och i ladugår-

den med halm, pä vanligt oftgjotha fått : men i

(kogbygdcn år merendels eländigt bygt , fä at

den fom vil blifva hos en fkosgbo ofver natten,

måite antingen ligga ute i en bod, eller ock in-

ne i flugan bland husfolket och barn-(krålet.

Som hår fins både (kogsbygd och flåtbygd,

få åro ock närings - fätten olika. Slåtboen vet

intet annat at tilgä, ån fåden, fom ock år til hans

behof tilråckelig» Får han ån fomliga ar mindre,

fä galler hon dello mera, at han likafullt kan

hafva fin utkomll, både at betab utlagorna och
at
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-at lefva vål ty nåpeligen på någon ort Icfvct

allmogen: rundare och mera läckert , ån hår«

Tre Uarka mål, bäde med fåd och fofvel, föru-

tan frakoft och aftonvard, Tom béllåv i" br|n-

vin eller dricka och brod, tager Bonden hår

dagclKgen til lifs.

CiSkogsbon hafver jern, allehanda fni ide ^ kohl
och annat äf fkogen til fit behof at- anvåndai

jSlågre förtjäna ock vackert med qvarnftenar.^

huggande^ Något fmor, oil, talg ^ kött och nä-

gra bookhudar kunna en del fkögsböer foryttra .

•

tnen fäd maftc mänge af dem köpa , när detf

iider til våren. Mänga förtjäna ock ånienllgt

med fiikj iom ialjes i llåderna och på kndet.

Knaot kan någon ort vara mera rik på handt-

Verkarc an denna^ fom antingen äro torpare^ fyt-

tare eller foldater ^ ty de 9 ftycken Sockne-handt-
vcrkare talar jag hir icke om. Hår finnas ftol-

makare^ hjulmakare, fnic^kare^ Laggare^ Anedery
linvåfvare. De båfta korgfängar, famt paft-vagns
korgar flatas bår^ hvilka i ftyrka och fallhet tröt-

ta ("ångar och fädana korgar af brådei* gjorda^

Det år vål befvårligt, at fä ofta varda tillitad om
arbetes beftållande : men fl dragés likyål härige-

nom mycket pénaitigar in i Socknen.

: Q\infoIken kunna måft ofveralt fpiana ock v^åf-?r

va det fom ilites i ^vardagslag ^ men iidgedags*^^^

kläder kopass ty denna allmoge vit gerna vara
inygg öch nått, faft icke på något fårdtles fått

Mm ifrån den ofriga' ällmogen i lånet.' Bergs-
boerfia gå alla med ikin-fårklåden^^ ' haiva
* * R 2 run-
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runda fkor med tjocka nlfverbottnar^ läfomvar'»

aktigait, at trampa med i bårg och gryt.

5. II. Om Herregdrdarna i Socknen^

I fråmfta rummet fåttes hår billigt Stiern-

arps fåterie, den grefveiiga Douglafifl^a Fami-
liens ftamgods, fom nu bebos af General- Majo-
ren och^Riddaren, Grefve Wilhelm Douglas.
Detta Herre - fåte ligger präktigt, vid Roxens
våftra ftrand, af ften mycket ftort och koftfamt

bygdt, fa at man pä andra fidan Rpxen, tvä til

tre mil bart, ler detlyfa med fina höga murar
och torn. Sjelfva Slottet år mycket ftort,

7 våningar högt, med torn pä våftra fidan, och
cn altan på taket. I norr pa garden år en af
Ilen upford flygel-bygnad, fä rumrik, at Hcrr-
fkapet med fit husfolk der beqvåmlige^ii viftas^

I féder år en lika ftor flygel af ften, med vac-

kert tom midt på taket, hvariårtim-klocka* I d^n*

na flygel år en vacker kyrka, forfedd med alta-

re-tafla, predik- ftol, orgelverk^ läktare, och an-*

dra prydnader» Detta år bygt af Fåltmarfchal-

ken Gref Robert Douglas.

Säteriet beftår af 4 och f fammanflagne hem-
man. Hogfåttcr I. Abyfåtter Stiernarpi.

Torfvefåtter r. Bråntorp f hemman^ Hår fas

merendels 40 Tunnor ärligen, och finnes Ing
af 6 til 700 lafs. Fordelaktig;t tegel-bruk, mjol-

qvarn, och tvä fag-qvarnar ligga under gärden.

Krydde och trägårdar åro 3, med mycken koft-

nad anlagde, och i den ena år Orangerie. Fi-

Ikct år alt fom det rårdas ochfkotes: ätminfto-
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dt år belägenheten hårtil fortråffelig. Til det-^'

ta Såteri lyda i2| hela hemman, 40 llycken ftor-

re och mindre torp, och några utjordar*

Odentors, et beruiladt fåteri, Pru Grefvin*

nan Hedvig JVJorner tilhorigt. Detta år af

Fru Grefvinnans Herre, framlednc General Ma-
joren och Landshofdingen D'Albedyi., af trå

ganfka val och vackfert upbygt, til en tåck va^

ningsplats for defs Änke-Grefvinna. Utom kon-
ften, hafver Naturen hår bidragit alt hvad na-

fiontin onlkas kan til en nojfam, ögon och fin-

nen fågnande belägenhet > ty den ftora och fifk-

rika Molby eller Nybro ftrom flyter tått vid

gärden, och pa alla fidor fer man vackra (kogs-

lundar, hårliga ångar och åkerfält, åtlkilliga Kyr-
kor, Lindköpings ilad, Sjon Roxen, tacka och
vålbelågna byar. På långt kåll bidrager den
höga och bårgfulla (kogsbygd<m icke litet, til en
härlig utfigt.

Gården beftår allenaft af ct helt hemman,
fom ej år mycket ftort, åger 12. til 14 tunnors

utfåde och något ofver 1 00 lafs ang. Trägården ar

både vacker och nyttig, full med frukttrån at

jbåfta flag här pä orten fins, och hålles i godc
ftånd. Hemman inom Socknen lyda icke hårtil,

utan allenaft en fördelaktig och välbelägen ftröm-

qvarn pä gårdens ägor.

Kungsbro , fom tilforene har hetat Bifkops-'

bro,år nu Öfverfte-boftålle vid Öftgotha influite-

riet, til fin belägenhet den fordelaktigafte gård,

fom nägonfin kan gifvas > ty han ligger på bråd-

R 5 den
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den af den klara och funda Motala Älf, ftraxt

bredcvid der hon faller i Sjon Roxen.

Åbyggnaden åf har på boftåls-vis^ och foljak-

teligen icke mycket at tala op) 3 men garden är dock
icke utan formoner, fem vål fortjena at anteknas.

Han beftåraf 8 hela hemman, 60 a/o tunnors är-

ligt utfåde, härlig jordmon 5 välanfad och bördig

åker, når til gärden belägen. Äng f a 600 lafs

mall hårdvall och nära intil gården. Skona be-;

tesha^ar finnas når til garden, tilräckelige , faffc

icke ofverflodige. 16 ftorreoch mindre torp lig-

ga pä gårdens ägor. Fifkétår gan(ka fördelaktigt

om det rått anias och idkas 5 men hvad fkog angår,

måfte härads aUmånningarne och ekar på ägorna

mäft tiilitas.

Rcgements Quarter-Måftarc boftåll^t vid In-

fanteriet, Bjorko, fortjenar åtven at nåmnas,fom ligt!

gernårmaft intil Ötverfte boftållci, och åfven nära

til brädden af Motala ÄlK Gärdeti år efter bo-

ftåils-ordiiingen våt nog bygd. Åkern 2,0 a 2^
tunnor årligt utlade , god lermylla. Äag 80 31

100 lafs, goda betes-hagar och niodtorftig fkog,

når han rått handteras ogh värdas.

Utom defsa ligga, ock Rcgements Pråfte- och
Regements Fåltlkärs-Boftållen af Infanterie i den-

na Socken, åtven et Under-Officerare-boftålle vid>

Cavallcriet, famt Crono^Lånsmaias boftåUe, alla

efteran och låge formonliga . N ågre Frålle-hem-

män, Rufthåll och Skatte -hemman finnas hår, af

Riddcrlkap och Standsperfoner val bygde och:

upodladci ty efter orten år både vacker och frukt-
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bar 'y la okas de rSda knutar dageligen , och kan
foljakteligen aldrig tryta fålfkap för den, fom i

briit af fyslor, tycker dagen blifva förläng. Men
et Frålfe-hemman, Rift, fom for några ar fcdan be-

ftod af tva ufla Bonde-kojor , fortjenar i anieende

ti! fm ägares-, Regements-predikanten Herr Jonas
NoRDELLs artiga hushållning , ofparda moda
och kodnad, at något mera omordas. Når den-
ne ägare köpte gärden, var val hår fom vid an-

dra Tkogshemman , nog vidftrackt mark^ dock
lag alt i fitt ode. Men nu år alt iå andråt , at den fom
fag detta Frålfe-hemman for loår ledan, och får

nu det fe , ikal fåga at Rift år ej det famma.
Man-öch Ladugård äro nu vål bygde och inrätta-

de både til rymlighet och beqvåmlighet : Iskålla*

re vål inrättad, Ria, Karpdammar torfedde med
Karp ifrån Skåne ^ Rud-dam med Rudor forfedd

,

Koksdanr at bärga annan fifk til dageligt b^ehof,

Mjoiqvarn vål och forfigtigt inrättad, kalk-ugn.
Tegelbruk inrättadt med vattu-verk , til ämnets
åkande och beredande. Men alt detta, ehuru an-

fcnligt det år, vil dock icke fåga emot ågotnas

ofriga förbättring y ty der får man fe f ftycken

nya hem eller torp pä tjenliga ftällen anlagde och
upodlade, vattudrag opnadt emellan tre Sjöar pä
ägorna , fom leder vattnet til de anlagda verkens
behof , (tora Måfsar genomdikade och förvandla»

de til äng, andra vidftråckta Måfsar genom up^
dämningär förbättrade, kärr-ängar genom dikning
förvände i hårdvall , och få vidare. Et klart be-
vis' är altfå dcnhä gärd, at om vett, håg och för-

måga kunde lå alleftäds ftota tilfamman , fkuUe
Sverige fnart kunna få et annat utfeendc, ån det

nu hafver, —
R 4 §• }t.
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Sockne-Kj^rkan och atfkilllga ålderdoms

nmnes-mårkm.

Kyrkan år tort och tåckt belägen, ej laiigt

ifräii Sjon Roxen, emellan devackrafte åkrar och

ängars men det fynes något obeqvårnt, at Kyr-
l^enär bygd nåftan vid fodra andan af Socknen, Q
at en del hafva ijja 2 och en fjerdcdels mil til kyrkan.

Kyrkan och Tornet med våftra gafvcln, famt

de ftora tjocka pelare, bellä af idel tälgd kalkilen

hvilket alt dock icke pä en gång blifvit lä anlagt

fpm nu befinnes i ty det fynes klarligcn,at Kyrkan
blifvit i öfteranfenligenpåokc. Helaiångden år nu
70 alnar och breddan 28 och en fjerdcdels alnar in-

om murarna, Bånk-rnderna åro 4, två ftorf^ och två

fmårre,

Ofornekeligt år, at denna Kyrka af den from^
ma och Gudfriiktiga , ehuru af en del hiftoric-^

Ikrifvare otilborligen laftade Konung Inge Hal-
STANSSON blifvit anlagd, och at Konung Sver*
KER fullfolgd^ men når hon blifvit färdig, kan
ingen vifst fäja. Det må ingen inbilla mig, at denna
Kyrka forft blifvit invigd af Bifkop Benedictus
II. i Lindköping, i Defs Broders Konung Magni
LADULasEs och hans Drottnings nårvaro , år

iz8p, utan måfte då den fenare hälften, eller

Kyrkans oftradel,til hvilken Altaret, Konung In-»

GKs och hans Drottnings Lik , Nunnc-ftolarna
och den ftora ften4ampan flyttades, på Påvifkc

fått lilifvit invigd- Sedan år ock Kyrkan tid ef-»

ter
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ter annan , med flera Kongliga Perfoners graf*

chor vorden tilokt , hvilkas vidmagthåliande

orfakar Forfiimlingen ca kaubar kollnad.

Kyrkan har inuti for defs uråldriga bygnads-
fått 5 famt mänga ålderdoms - marken , et vord-

famt, och for litt ljus famt mänga prydnader nu
för tiden, et vackert anfcende, i fynnerhetTedan
gamla Orgel-läktaren, med det lilla pofitivet c-

mellan predikftolen och Altaret, togs neder, år

1747 , och et nytt vackert Orgelverk upfattes

vid Kyrkans våftragafvel-vägg. Altare-taflan med
Bildhugg;are arbete rått val gjord, at hon ej fkym-
mer gafvel-tonftren , år förärad af cn Öfverfte

Ui^FsPARRE, fom ågt en Lejo^ihufvud til Fru.
Predikftolen fkånkt af Öfverlle Lieutenant Hin-
CRic Koskull pä Odenfors, år vackert och vål

arbetad. Grefliga DouGLAsifka grafven okar
Kyrkans ljus och anfecnde.

Hår njuta nu många Konungars
,
Drottnmgars

Prinfars och Prinfeflors , famt andra Furlleliga

Perfoners dodeligadel fin hvila, utom många an-*

dras, af de ådlafteoch namnkunnigafte åtter i Ri-
ket; 5 hvilkas minnes-mårken til en del ånnu finnas,

men til cn del vårdslollblifvit forfatte. At anföra

hvad på defsa grafvårdar rilladt år,torde vål fynaso-
nodigtpådetta ftället i menianfcendedertil, at dc
af en del håfdateknare, i tryckta Ikrifter blifvit

orått anféi^de, eller annorlunda befkrefne, ån nu
befinnes, hoppas jag, at KongL Academicn til-

låter mig at vårja dem vid detta tilfålle tor

llikt ode i framtiden.

R f Ko-
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Konung Inges och hans Drottnings <}raf,

pålodiafidan om altaret, med en iorgyld Kongi.
Crona ofvcr, hafv^er på ftenen denna iVIimke ilyls

fkrift, jemte Götha vapnet:

" Hk fepidtm ejl Ingo Svecorum Go-

ihorumqve Rex
,

Phtlippl Regis films ,

^ Halfiam Regts Nepos^ mm co - -

fua Helena Regmä^ hujus monafleru fun-

(Icitory qvi veneno tmpeUttis m.vdla fFre^

tenfi occnhmt,
>i3f!-i<.

—

Konimg R agvai.d Knaphofdings Grafftålle,

fom afven är teksudt med en forgyld Kongelig
Kvpna, hafver denna påfkrift: ^

Hlc jacet RagUaldusy Svecorum Go-

thorumqve Rex
y

Jngonis Regk, hujus

monajlevil fundatornfilms^
qvi a Wefiro-

gothis in vdla Carlehy efi occifus .Aio fa-

lutis 1 139 mdtgniffime ^
cujm amma a~

pud Deum perpetuo gaudio fruatur.

På Konung Magnus Nilssons Grafftålle, li-

kaledes utmärkt med Konungslig Krona, år:jem-
te Danfka riks -vapnet denna Ikiift.:,

Hic jacet Magnus
y films Nttddi re-*

gts Danorum ^^Ingonis Svecorum Go-

tho'
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thorumque Re^s ex film Margareta ne--

poSy a Gothh tn régem contra Ra^aldum
avunctilum futim ,

qvem Svect m Regem
ajTnmferant y eleBus

^ p^^ft^^ occtfus^

J:)tcfiptiltm eft.

Omkring Stenen ftar detta luiggit :

NohdhmprolesMagriusprohitäte prohatus

^^em tegtt bccc molesy tibl fet o céltcegra-

t US.

På Prins Sune Sverkerssons Stks Graf
hvarofvcr båiiger en förgyld Hc:rtig Ktoria^ år

huggit jemte vapnet:

Sverkeri natm^SunoSyk^jacet hk turnulatus

gaudeat m coelts^ råget hoc
^

qvtcunqve

fidelti.

Pa venftra fidan om altaret i rjelfva hog-
choret, år Sveriges Rikes vapen raäladt, med
torfta bokftåfverna af KoHung Johan Illrdjes

och defs Drottnings namn J. R. G. R. med
Kronor ofver tiämncn. örfiikcnhårtilar^ åt Ko-
nung JoHÄNs fvärmodev ligger nedahfore i, vid

fjeltva altare-difken begr^fvéil Pägrafvcn ftaret

BiELKE-och Leyonhu^vud- vapen, jemte den-
na (krifteh: a. e. a. e. d. Her ligger begraf-

ven falige Fru Anna Eriäsdoi^ter, Axel E-
RIKS-
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RiKSsoNs, hviikcn i Chrifto nfC - - - det of^

riga betåckes af altärp difken.

Utomforenåmde ligga hår mänga både Kung-
liga 5

furiteiiga och andra fornåma perfoner,

hvilkas grifte-liållen icke nu mera åro utpiårktc.

Af de med Vapner och ften-flcrifter utmärk-
te grafvar nu finnas, fer man en Öfverile Pehr
Stolpes, fom ihipade vid S;.angebro är lf5>8y

Stellan Morners, Grefve Gustaf Adolph O-
XENSTIERNAS5 Douglaffars, Kofkullars, D'albe-
dylers, Fårlors , Sommars.

De Grafmarken fom finnas efter Nunnor i

Kloftret, åro ftSljande:

Ohiit Soror Marm MCCCXH^ Ull Kal Mait
enjus immemor nonfis Maria. Pä en annan flår : C^*
haf bic Catharina fa - - - - Margafeta Chrijlo gra^

iatumulata. Hafver altfä Maria , ovisft ^c^c hvad
ått, varit Nunna under Abbatifsan Catharina, R.e-

velfka Furllens Swatopolchi dotter, Atficil-

liga fädana Stenar finnas, hvarpå Skriften år for-

nott och oläslig dock fynes, atdeåroaf fammaflag
med forenäffiide.

Lemningar efter det af Konung Inge anlagde

präktiga Cloftrets anfenliga ock vidftråkta byg-
nad finnas åmiu mänga. Af Konungens egna vä-

ningsrum ftä ånnu höga gräftens-murar, fom nog
vifaat de åro ålll* ty alla Glofter-hufen hatva va-

rit bygde af åfven fådan kalkften fom Kyrkan^
Forcnåmde kallas ock ån i dag af almogen Råd-
fålen eller Konungs-falen. Nunnornas matfal refs

neder for 7 är fedan, til törn - bygnaden i Linkö-
ping, och de ofriga qvarftäende Cloiler-hufert

,

ftulle undergå famma^ode s faft de nyttjas vid Pra-
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Äegardcn^ om icke koRnaden vid rifningen va-

rit drygare, ån vårdct pa dc byggnings-åmneiij^

fom kunde fäs brukbare och behälinc.

Sedan Linköpings Stad afbrunnit, ar 1^675 vo-

ro Clofterhufen i der iland 5 at de långe bruktes

til Scholae-huSj for flifccts ungdora : men nu Sr

hår ingen annan Schola^ ån den , i h vilken Sock-
nens ungdom af Klåckarcn undcrvift varder.

Minnes - måriccn ifrån 'heden-tid 5 fåfom ätte-

högar och dylikt, finnas har nog mänga, til bevis

at denna orten åfven då varit väl bebodd, ock at

ock i den tiden mårkelige mån hår velat viftas.

Lemningaraftvånne fäftningar,vil jag ock något
tftla om , efter jag finner dem förbigångna af alla

lom fkrifva om Svea Rikes tordna fäibiingar. Af
SnafvG %og utfkjuter en udde i S jon Roxen, hvar-

eft på: en af de hogfta bergtoppar i orten, vid
fjclfva Sjo-ftranden, fynas lemningar af en ftark

och i de tider mycket betydande fåftning , fom
ånnu almånt kallas fnafve-fkans. Beråttelfen fom
hårom varit ifrån uråldriga tider, fager , at hår
bodt en mågtig qvinna , fom barnen ånnu veta ta-

la om, och kalla fnatve-frun. Brunnar vifas än i

dag af almogen omkring barget, fom bara namn
af Ladugårds -brun, Trägårds -brun och Gårds-
brun.
k:

I At fåja något visft hvilken denna qvinna va-

rit, vore 110g formåtit: men låge, råftningens

ftyrka både at Naturen och de tiders byggnings-
tonft, och beråttelfer man efter man

,
fynas vil-

ja inbilla migj at Konung Ragnar Lodbrok
hår fuanit fin Drottning. Den andra Skantfen

haf.
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hafver legat ytterfl på brädden vid Nybro ftrom,

der ftranden ar nog hvogre, ån pa de andra ftållcn

omkring fkantllen. Teken til vallar, djupa grat-

yar och underjordifka gängar lynas ännu , och
for nägra är fedan lefde gamle mån, fom i deras

ungdom grafvit efter jordagods ^ men ej funnit

annat, ån allehanda gammal och forroftad Krigs-

rcdikap. Hvad denna f.iltning hetat , och hvad
tid han blitvit nyttjad, vet ingen faga.

Nu bifogas en fortekning pa födda och döda
lån^t tilbaka, fom man af Kyrko-bockcrna kan

aga någon vifshet.
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Mårkeligt år vid denna forteknirtg , at den

utfot, fora Krigsfolket och båtsmånneme bragtc

hem
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hem med (ig 1742- vid årets flut
, bårtryckt mera

folk i landsortcrn^l, åndeu fvära Påften 1711 hant
ödelägga. 2:0 Ar på dc^fifta 11 åren ftigcr de
föddas antal fnart til dubbelt emot de dodasjhvaric^e^
nom folk -hopen fynes har anfenligen ti^okt.

^

3;p Antalet af de födda pä dc fprilaJiQ ärcn
var cn tredjedel mindre, ånpa de 10 iilla: äfveiv
fa antalet afvigde paj. Deraf fluter jag, folk-
hopen pä de fifta aren okat fig i denna focken til

en trejed?!. Jag tilltar, at antalet af de döda pä
de (mm hrn fync^ giffa anledning ^ at flut^i tyärt
om^^raen hyar och en kan fjelf af jämforelfen fe,
ap många af de forila lö åren varit mycket fjiikr

%ej deremot alla de fifta varit ratt frifia, hyarr
loFecj år underligt, at flerc dodt pade förra. In pä
de fcnare, qaktadt hopen nu år talrikare.

Spmfk CRAS SE,
öeif^rifven af

Under den tiden, Herr P. Loefling viftad^
i Spanien, och forr ån han år ly^^ gick tilA-

^
raenca

, upletsidG han der en anfenlig ijiänsd
af l-ara od, iållfynta yåxter, fom dels aldrig varit
rattbclkrifnc eller afteknade, dels aldeles nva for
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Botanifterna, afhvilkahan fånde mig ganflca man-

sa inlagde, och många frön, fom i Uplala Acade-

mrc trägård lyckeligen grodde, vaxte och blomma-

de, faft cn ftor del frön ej hår mognade, hvilket jag

få mycket mindre undrar pä, fom Sommaren

i Spanien år 3 månader längre ån hos ofs, och var-

man ftarkarci det fcnare énnes af thermometriflra

obfervationcr, det förra deraf, »t bladen pä tråden

utfpricka der om våren ^ v,e;ckor forrån hos ofs.

Ibland de hitfånda fi-on var ock den jag hår

beflcrifver, hvilken forfta året upvåxte utan ftjelk

cndaft med rot-blad , fom aldeles liknade Carda-

mine hirfuta , at den ypperfta Botanift låttchgén

fkulle mifstagafig på henne, forrån ftjclken kom.

En enda af dem upfköt forfta året en liten (långel,

fom var helt bar och utan blader, med bl^.mmor,

fom dock for fena höften ej mognade » och förgick:

feTab. VIIIj men alladeofrigaupfkoto andra aret

yfviga' ftjelkar med många grenar j och då flåpp-

te fina rotblader, men i det ftållet buro på lljelken

många och helt olika blader mot de förra fom voro

tredclta. fcTab. IX.

RADIX fili formis , fibras capillaresexferens,

albida, profunde delccndens.

FOLIA radicalia pinnata : foliolis feptcnis , o- -

vatis, integcrrimis, glabris : infimis minirais i ex-

timo feu impare duplo reliquis majore. , «

CAULIS fpithamaeus, paniculatus, rigiiliit-.

fcttlus, teres incanusfeuvixmanifeftetomentofus,

Ramis fmc ftipuhs , alternis : fupcrioribus frequen-

tioribus ,
longioribus.
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FOLIA caulina parva, akerna, lyrata^ inca-

na : infima fubpetiolataquinquefidaiiupcriora fes-

iilia, ovata, bad utrinque dente feu lobo miiiimo

inftrucca.

R A C^E Ml folitärii - fingulos ramos tcr-

minant creéli, a viginri
. ad.centum floribus pe-

dunculatis> Peäumuii tiorc longioYCS^ nudi, pa-

CALICES tetraphylli, pubcfcentes, decidui.

PETALA quatuoFj a^qiiaiia, integra^ obtu-
fiflimii. ^

^
'

-'"''^

; - r\

STAMINA fex^ quoram dito lateraliai^^^^

viora. pailide rufefcentcs.

PISl^ILllÖM. German fubrufefcens : Stylus

nullus
I

hifi qui germini immerfus. Stigma c:zpi-

tmxm j^^j^ide.
'

. \

PERICARPlUM . iJiw^//^ minima50\rata5 tom.
prcfla, mininic emarginata: cymbiformi*
bus, carinatis absque ala,

SEMINA IbUtaHa, ruta, ovata.

/

A t ftUja denna fran de andra af fitt flågtc , kan
defs differcntiafpecifica blifva : LEPlDIUM/é?///jr
radtcalibuspinnatiSj caulinis lyratis\ Loefl. och defs

nomen triviale LEPIDlUM Cardatmnes^ äf rot-

bladen, foni få mycket likna Car^am

Örten våxcr omkring Madrid pa torr mager Icr^

Jord , jåmte vägarna. Då hon plai]teradcs uti A*
cademie-Trägården, uti fandigler-pchkalk-blan-r

dad mager jord , på en gjord backe
^. fick

hon fom et nytt lif, trifde^ val, ocb blpm-
made al? ifrån medium Julii, til des froften f6r||ord<?

hånnc.

^ ^ ^ Kon
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RÖN,
Om et vatten t en af Kmgsbergs gruf--

vor y /om fäller Stlfver ^

gjort af

AXEL F. CRONSTEDT.

De naturliga vatten, fom fatta af fig fådana
metaller, hvilka af Vitriols fyra låtteligen

uplofas, åro ej fållfynte
, ej eller nårma-

llc orfaken och fåttet obekante > men dar man {kul-

le tråfFa någon dylik våtfka , fom innehåller och
iemnar från fig de ädlare, nemligen Guld och
Silfver, fynes fädant fortjena upmårkfafrihct , at

deraf fmäningom ledas in pa fpåret , huru de fam-
las i bårgens klyfter,

I den tankan har jag trodt mig bora gifva K.
Academien vid handen , det jag under viftandet

vid Kungsbergs - grufvor i Non igejJ akt tagit

uti grufvan Chriftiana, huru fom vatten filat fig

fram uti en fmal lofna eller fkol^ och vid ncdrin^

nandetutåt våggen fåll ofvanpå fotet^fom upkom*
mit af tilmakning i grufvan, en blyfärgad hinna,

hvilken famlad tilHka med det vata fotet federmc-

ra pr funnen beftå af i;ent filfver, hvaryid någon
fvafvel^ånga häftar.

Omnu famma vatten ftulle hyfa något men*
ftruum af den cgcnikap , at kunna lofa filfver och

I

fäl-
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falla det åter uti metallifk form, eller cndaft fora

med fig filfver-eller glaf^erts-atotner, fom blifvit

antingen afnotté eller under ftamftrykandc af vat-

net uphåmtade, vägar jag icke at domma; men
troligt år, at fådane åtfkilde delar, hvaraf denna
hinnan bcftar ^ i tiden komma närmare inom hvars

annars attraftions Spherc och derefter utgöra et fam-
liianhängande filfverblad eller en angeflogen hinna,

i anledning,af ron Vid prsecipiterad Koppar ochet
annat gjort åfven vid Kungi>bergs grufvor : at glas-

crts finnes utan på drufer i pulverulent lynne, men
inuti taft och fmidig.

TANKAR,
/ingående orfahen ttl Frdjfory och den

^menjkap, fom dr dem emellan och

Flufsfehrar.

af

PETER JONAS BERGIUS.
Med?cinac Doéior.

I.

'äfs'feher kallar jag all den feber , fom i for*

ftone anfåttermed ftråckningar, géfpningar,

kalla extremitcter, rysningar', m. m.j fed^n

S i med
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med ,hetta och fnall puls > och fift med^n fvctt-

ning, jimte fedimentuti arinen ^ fom flHOiuter pa-

roxylmen ^ atdeii fjuke blir aldéles feber- fri til na*

fta patoxyfhie^

§5 z. Utom den nliriiSnt vedertagna mdelning

på fräfsor i hvardags
5
annandags och tredjedags-

fråfsa, håller jag en annan flags indelning nodi^,
tageii af fjelfva det ftållet pä kroppeh, der trallen

lig ihftållér. Således vet niån, ar fårfkilda fråflbr,

til exempel i éna benet, iogåt, i halfyabiifvudet , i

pannan, m. m, C^) , Ifö nu mera ej Tynnerligen

fållfynte, fedan man börjat vanjå fig, ät deruppä
gifva aktningv Defse äro dock aldeles af fam-

ma beikafFcnhet iom de allmänna Tråls- f^^ (§.

I.) de der intaga hela kroppen^ählkont de måfl: hål-

la typum af hvardags eller clöbbel annandags-

fråfsa.

§, ^. At fårfkilda frofsor (§. i.) hafva (atnma

egenfkap fom de vanliga frofs-febrar , fer deti båft,

fom marker, at pulsådrorne påQuka ftällét flä hårdt

och forts at ftället år hett, och at fvettning flii-

ter paroxyfmen med fedimcht i urinen (§. i.)

§. 4. Om råtta örfaktn rilfroisor har varit lån-

ge tviftat. Det år icke mittgoromal hår at upråk-

na alla de meningår,fom Medici derom antingen til-

forhe haft, eller ånnu hafva. Det förra Ikullfe bli

trålfamt och det fenare fåfängt. Alt hvad jag år-

nar gora i anledning af de Ron jag härom haft til-

(^) cfr. vaa Switeö^ commeiit. in Boerh. aph. Tom,
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falle at håmta , år allenaft, at låta fe^ det orfaken
til frofsa ej år få mångfaldig fom man gemenligen
tror^

§, f. Frofsan år ibland Epidemifk, få at hon
vifsa tider om året år nåftan ofvcrak gångfe

,
då des emellan ofta händer^ at hon på helalaiiga
tiden knapt måfkes tiL Iblahd år hon Endemifk
och verkeligeti enpåfolgdaf fjclfvadet landfkapets
befkaffenhet^ uti hvilket hohgraflerar. Intetde-
ra af defsa flags fråffor kan lågas altid hårrora at

invånarenaslcfnådsiått^ ty mali finner mången gang
dem fom fördt den ftrångafte diet uti rnat och dryck
blifva fnaraft af dena ljukdom anGitte. Således
mälle man ju dåi> når hian fcr Ijelfva fjukdomen
vara alimån, åfven fe efter hvarman får rätt på nå-
gon orfak^ fom ocklå år allmän. Ser manallenaft på
vådcrlel^n^fä behofver man ej långe leta, innan man
finner en nog tydeligJorfak.Är fråfsan Epidemifk, fä
år det antmgen om våren eiler ock om höften, hvil-
ka årstider aro gemenligen kalla, vata och fukti-
ga. Man finner ju at når de årp klara och torra,
lå är man altid fri for fråfTa. Man finner,
at nårfjelfvafommaren år kall och våt, få blir man
antingen plågad af t>åflor , eller upkomma flus-

febrar, iom dä ganfka mycket följa fråffbrs art. Ja,
man finner oek, at fiiflbr fållan eller aldrig upkom-
ma om vintren,^då det år kallt och klart vader.
Kommer man dä icke genaft pä de tankar, at juft

den fuktiga kylan måtte vara den, fom åftadkom-
mer en få ikadelig verkan ? Ar nu åter frålTen En-
demifk, få år det altid pä de orter, fom ligga
myclv^t fankt , och åro följ akteli gen upfylda med
fuktighet. Således fer man, at i det fidlåndta

S 4 Hol-
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HoUartd Frådor ratt riiycket graflera^ och atdé
äro ganfka ihängfne och fvara at curera, i fyn-

nerhet hos dem , fora bo i de nederfta. vånin-

garna. Skola de då blifvademqvitte ^ maftedean-
tingeh flytta vipp i ofra våningarna, eller ock
om ej -annat hjelpér, låmna Hollahd öch fåttå

fig ofver til Ängeland, då dé flippa fin TjUk-

tjonin ftrax de kommit i en torr luft. Har mart

då icke eli ny anledning at tilfkrifva fuktighe-

ten hela {kiikkh?

6. Hvad verkan Fuktig öch kall väderlek

har på våra kroppar, fiancr dcri lätrait, fom Vet

de Lagar på hvilka utdunftbingen (trarlfpiratio-

hen) fig grundar. Ingen lårer ncka^ at ju den-

famma igenom cn fadan väderlek forminflcas.

Således fcr man at dera? Ron^ fom med flit hug-
fat fig om i detta åmnct, at utdunflnihgen vid

Jule-tiden år nog liten, och ut han emot väreii

alt mer och mer okes, dock at han åiinu i A-
pril och Maj månader, ej hiiiner mer ån blott

fvara emot urinens evacuatioh ; men ]\i längre

det irdei- pä Sommarbn^ defto mer blir denna
utdunftnitigehs tiitagande kåhbar, och lu^iiien

äei'cniot i farama proportioA minfkad. Tvårt-
om börjar urinen emot höften at blifva ymni-
gare , och utdunftnirigen i (limma proportion

miiiikadj få åt i OdoBer'* och NoVembér må-
hadér quantiteten af bagge dcffe cvacuationcr

blifver lika ftor j meti ju längre det fcdan li-

der på vintren 5 deftb mci' okes urinen och ut-

dunitningen tillika forminfl^:as (^'). Detta år alr-

a

Se Bryan Robmfom fiiflert. fur la qiiantiré <k la
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fa bevis pa, at utdunftnihgén okeé och rnihfkas

efter årstiderna. At nu en fuktig väderlek år

orfaken til dennÄ defs fortninffcniiig, fynes t^dé-

ligeh af Hl\ Robinsons ton Uti Ähgelåttd på
fig fjeif. Väderleken, fager han, vär torr dé if
forfta dagarna i Maj rnänad. Da farit hari,at quah-

titas media at urdunftnin^e:.!! och Urinen var zp
(unä) 66 (delar), öcH 18, p j men i de dérpa

följande 9 dågäriVä bief väderleken vat^ och dä
hnt han, at quantitas media at bagge évacuatio-

herhe hvar da^ var lo. 39^ och I8. 94 ^ och
änfkont hah pa dfeniia lenare tiden minfkadc fiit

fpis til 4 uns dageligen, vant han dock nu i Rrt

egen tyngd t flcalpund, hvilket var litet: ilog i

anfecndé til det han kunnat vinna i tyflgderi^

orti Kan ej en gang miiilkat pä eh dag lih fpis

til 40 Hvataf fyns at utdunftnirigeii var

under vata väderleken dageligen mirtfkad til 9
uns. 27 delar, och ufinen allenaft ö, 44 ddär
okt C^)» Om nu dertorc få är, at utduriftrtin-

geh miiinvas äf fuktigt väder, men Uriheh litet

eller intet deremot oKeS , fä mätté ju oforhekc-

ligen blodeh blifva laftad med den vätfka, forti

Naturell redari utfedt at fränifkilja, hvilket övä-

derfågeligeri niåfte vara {kadeligt. Däifnmésut-

duriflningen häftigt och pä eil kärt tid, få af-

löper det blott med några ryfningar^ men va-

rar détu långrc, få upkommer derigenom f<j^

ber.

§. 7. At 6*äfla kan uDkömtna génom det, at

Utduiiftningcn ftannar, Ikonjes någorlunda äf det

3 T foni

(*) fe 1. c. p. 57. 58*
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lom anfordt år (§, f . (S.X Ibland åtfkilliga ex-
empel håruppåj fom jag har mig bekanta, fal-

ler mig fornämligaft i minnet det, fom hånde

err vifs Herré, föm pa et främmande ftålle kom

fom Dlifvit helt nyligen förut rappad öch hvit-

limad, och lom på yttra fidan ftåiidigt holts

fuktig formedeld Vatten och Icrbruk^ foni nyt-

tjades vid riagoii nybyggnad man der hade for

händer. Han fick derefter på hela dett fidåli iaf

anfiktct, fom legat bart etriot Vaggen, eii få kal-

lad Partial-feber (§. 3;) Utan åt hafvå hågöii fe-

ber i. hela den oFriga ^kröppeti, fom varit tåckt

utaf fång-klåderna. Atlkilliga ahdrä ékeinpel har

Jag fedt pä folk^ foni vai^it vané vid ät bo i trå-

nus,at de fått fräfsan^ fålAaft de om vår-tiden flyt-

tat i Stenhus, och haft fina fårig-ftålleA bredevid

bara itenmui'etii Jag här bfck haft dcni tiKPatien-

tef| foni af det de flyttat in uti nyfs forfårdi-

gåde llenhus^ fått ryfningar, lom mäft varat he-

la dagarna igenord, med matthet emot aftnarna,

1 och ftarkä fvettnirfgar om riåttérria, hvarefter de

om rnornarna väl känt fig något låttadej men lä

fnart dé ftigit upp ^ fått fina ryfningar igen.

Jag gaf dem dä Kinkina^ öch mådde dé deraf

vål, få låhgéde henne åto, men fingö fjiikdo-

meh igen, få fiiart dé dermed uphordé, Kinki-

na balanccrade då émot de fuktiga murarnas Ver-

kan, i det hön åfven få mycket dref utduhft-

ningén, fom de hämmade honom, riårutat hån-

de, at få fnart Kinkiha lämnades kåhdc de fig

altid illamåendé, hvilket få långe räkté, fom de

bodde qvar i dé nya Ihufen, men förgick ftrax

af fig fjelf, fa fnart de ymfade rum. Jag be-

närter ut med en vågg feUer mur.

lok-
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(okte engång i Julii månad en vifs FrU j fom
låg fjuk af fi'åflan i fet jord-him, hvilket var fa
tuktigt, at

,
håftah alt,

. hvad fom fans i/rumet
rpoglades. HåhhéS. frälTa liadé varat alt iffan vå-
ren, och var. lika ihåhgfen, ehuru jag gaf han-
ne Kihkina, efter Herr WfekLHöEs fatt. Men
fom hön var gähfka aH^elågeh öm^ at bli frifk

fnart, bch fattade ifjelf den forefatfeii åt taga
dubbla dofeis, låmniadc jäg hånnfe fin vilja} hvar-
igcnom val fräfian gick ofver^ men ej långre ån
feon holLuti med de dubbla dofes} och når hon
deni minfiade, koni fråffah ftrax igen. Jag fann
altfå nödigt^ at hoh ymfade rum^ och kiinde då
med ringa fvåfigket hog CUrera hånnfe* Åtifs^
och i73f Var väderléken i PlytriöUth Ölti föm^
rårna knycket vat^ régnakti| och kälL FrålFor-
ne voi:ö då åiycket ihåiigfne^ bch, blefVB dé bu-
rerädcj ?ä voro de alt formyéket liénågrié til re-
cidiVel^ (*). Orfakéfl hvärforé Vår^Fraflbi-hå fä.
lått cui-eras, bch iTållari någofi Rjhkirtå bchofvés,
men dcremot at Hoft-fråflbrhä tro fa fvåra at
håfva, år endaft deri^ at iitdtinfthihgeh år i tilta-

gande öm våren och fomtnåfen 5 mert i aftägah-'
de cM hpftfeh bch Vintréli (§.6). Köniöiér tre-"

djedågs fi-ålTen oni eftérhoften, få åi^ ällittiånt be-
kant htirU fvåt hon år at botä^ få frafot fnah
ej kai^ gåfä det ftrax j Om hon boijår åt bli i-

hångfehjjfå jiar jag mårktj af det håftah år få-

fängt til at brUka något deteftioti fårråh hågbn
tid efter vintferifolftåndet, ehuruVål böÄ icke åh-
dock med hålFpäfteh dén lätthet ftå^ tUåtUtrö-
ta i fom bin faiåifi ^il Våhtå fraöi möt våi-éh til

^i.^^L' .H! dag» •

(^j f« J. Huxham Eflai Ä»l liö Ipievrci p, m. 3a.
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clägjåniningeii, da fållan tntré. beliofs ån en fint*

péT diluerande och lindrigt diaphoretifk dryck^^

hvaraf flitigt dtickes
^ jåmte det mih fetnellan

brukar eloilioftaft afforande medel. Defle och
flera dylika ron, hvilka vöre får vidlyftigt hår

iit iipvåkna, ftamma alla dcruti ofverens at Vifä

det fraflan ej kortmer af feghet på pulsådrornas

iftre hihnä, Cotn blir atfkafven, hvariaf feber re-

t;Ls. De lämna ock icke mihfta fpäf dertil, at

våtfkorna i ttiagen och inelfvorna bli futa och
fedan upretä traffån 5 mycket mindre at gåsning

af Gallan och Succö pancreatico kan gorä fräf^

för. På intet fått eller finner jäg mig Uti at

tro i anledning af dem, ät fraflan eridaft Ikäl be*^

ftä ät cruditeter i måge öch tartoarj famlade

åf hård och öfmlltelig mat, fom eftéf hahd trån.

ga fig intll bloden och gorä frai!^
^
ty dem öch

Sere dylika orfaker ähfer jäg alJeiiäft för måg^'
tige at hjelpa under, ttlr grundenf redan lagd år^J

Ja, jag Kati icke eller hålla méd dem, fom vil-'

jä harledä grunden til alla frårfbr af någon flägs;

feghet i bloden, m. ni. Anförde ron tyckas al*»^

lénaft vila, at grafferandc Epidemifk oéh Ende*^^

nlifk frålTa år en morbus catarrhalis, eller en'

flags flufsfeber, hälft emellan fråflbr och flufsfe-

brar år få flor likhet.

§ . § . Flufsfeher kallas eh fådan feber, föm bor^

mt méd fnufva, ftyfhet i halfen, ibland med verk

i öronen öch tänderna, ibland och med hofta^-

hvarpå fedäil efler nägrä dagär följa gefpttingarV

ftråckningar och rysningar , hvilket alt omndcr
förgår, da hetta med fnållpuls m.m. upkommer
i ftållet; Hå år icke någon Ivettiiing toed foll ä^^
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pjrexie , fom det händer i fraflbr
, i^tan febern

hänger altf|åndigt uti, tils någon fårdcles ciifi.s

gor flut pa alt ihop, med den omftåndighet^ at
tebern år lindrig om formiddagen 3 och akid exa-
ccrbcras mot aftoneq. Påfadancfått fothållcr fig
cn Öufs*feber i ^ilmånhet. Jag kan d^ek icke neka,
at ju uti alt detta finnes Ror fkiljaktigher, / Här
gå ibland JfluGrfebm^ i början intermjtcera,
och aldeles likna annaridags-frafsa^n 5 innan de kom-
ma til firihogd,,^ r^åffan famraa befkaffenhet mär-
kes^ underCiaeii .med frafior, faft i fä måtto ?pn*
trairt,. at febern håller i början jåmt utL innan hfttj

blir intCTmrtteht. Ibland marker man flufsfebrar-*

navaralie|a tjiclen b^rt åt förknippade med Pvheuma^
ti$mer-^;jafgaa>man^^^^ uti Aprilmånad fårledit år^
och déi h^nde famma tid på li?ia fatt med fiålsan,
fom då var .gängfe (^). Detta alt vifar ju , at
flufs-fpb^r Qch Mfsa andras undertiden hka af cfi

ochfamma conftitutio cpidemica, at i vifta con-
ftitutiones epidemien den ena hänger med den
andra få når ihop, at knapt några grånfor der-
imellan gifves.

\ §.^9, Det fom nu aafordt år(§. 8.) vifar huru
når fråfsor och fiufsfebrar komma in til hvarandra.
Medici ftåmma i gemen dcruti åfverens, at flufs-
fcbcr di-ar finuprinnehe af någon cauila catarrhali:
en ftts^ foni jag ej allenaft medgifver, utan ock
påftår 5 faft jag häller onödigt at uprepa några fkäl
til bevis. Jag har redan nåmnt huru bagge defse
Qukdomar blifva epidemifke når väderleken år våt

och

fe mit fårfåk til gJngbara fjnkdoraars utrSnaude- fdr
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ochkall, och falcdes ej annorlunda kunna anfcSj

ån fåfom alfter af utdunltningens hånlmandé. ^:

§. 10. Rheumatifmer och rhcnm^ii^ Tandvärk
Sro ockfa (jukdomar, fpm komma blott afutdunft-

ningens hämmande, hvilket formo^eligen af alla

månnifkor ärkånncs. Dcfse äro merendels utan
feber , men hatva dock den cgenfkapen allmän med
flufs-febrar, ar de i fynncrbet emot aftnarna an-

fåtta eller fikas. Af flera Rön, fomi jäg i detta

åmne hopfaplat , har jag lårt, at man bor hafva
fammaindication vid defsas botande^ forn vid fråsiT

fors. Vedcrtagne medlen at bota deiri
5^

åfo

revellerande eller fvctrdritVandc faker^ pch verka
Laxatiyer, 3 eller 4 dagar a rad intagna, en anfciir

lig lifa, når Rhcumatifmerna härdt anfåttä. jit
Spanfka flugor flitte i nacken, jämte et eljfr ^nnat
laxatlve^lindrar dem mycket, fom plägas rned tand-

vårk af flufs, är nu få allmänt, at det utofvasaf
QéUvä géme^k folkhopen. Défse medél haUas äf

mänga for fv åra nog at päga , hvartoré de i;det ftål-?

let hafva gripit til fläderTfaft pch andra fvettdrif?

vande uiker, hviika ock i fanning lifa vackert nog
Ifynnerhct få långe fvettningcu piftår, och f^^

verkéligen bota, ljukdomen, oni man nägöf med
dem håller uti. ^ At iVett-drifvaridc mejicl ockfa;

kunna bota frålsor finner man anmärkt af den be/
romde Sydenham Y^)

,
nämligen z timar tagéiC^

éor Paroxysmens början, och fcdan^iiågra gångör-

continuerade ; Men jag har i anledning af^

min ofvanfigde Thcorie, an Italt ron medKinkiha
uti

('}'-) fe han* procefs. iiitegr. p. m. 724.
^•^v-) cfr. Bocrh. aphörifni, 7^^^-
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uti dcfse bagge nyfsnåmde (jukdornar, och funnit

fDcd fårdelesnoje, at Kinkina på nägot vifst fått

tillagad , forft gor en dofning (ftuppr), då hon
brukad, på" det ftållet der varken ftår , och
fedcrmerä fortager honom aldeks. Dock bor man
noga fe fig tore, at man ej mifstager figlpå fpecics

af Tandvärk •

II. P^folgder af en och famma orlak åro Gg
lika under hvad geftalt de ån fordolja fig. Befli-

tar man fi^om at direétc mota (jjelfva orfaken, lä

år ju nödvändigt, at defs pafolgd ockfå derigenom
måtte forlvinna. Kan jag med et och famma m.c^

del mota päfolgden af en gifven orfak (caufla data)
och tillika med famma medlet mota päfolgden af

en orfak, fom. ånnu ej år gifven (caufla non data}^

fä tyckerjag mig medfåkcrhet kunna (Juca, a po-
fteriori, at bagge dcfse påfolgder hårflutit antingcrii

af en och famma orfak, eller at fjelfva orfakerna
ågt ftor flågtfkap med hvarannan. Detta år ock
ct flags bevis^, iom jag for min del håller for

nog giltigt. Påfolgder af utdunftningens hämman-
de har jag altlå fkårfkädat uti rheumatifmeri) tand-
värk och fluls-febrar, At fråfsor ockfå begripas
urider famma orfak

5 tyckerjag ipignumcd fåker-
het kunna fluta, når jag fer den otverenskommel-
fe fom år de fakcr emellan, fom håmma utdunftnin-^

§cn(§, f,7.)ochfråfsanlj|clf.Änmerablir jagjbårom
ofvertygacij däjag fer at det fom forhindrgr utdunft-
ningens dånaning, forckonifcer fråfsor aldrabåft.

Således^har jag funnip at de fom mycket åro falne

for at fä fråfsor^ bli aldeles låkrefor dem, om de
antingen vid den tiden de plåga få henne, eller

annars uår det år fucktigt och tjockt vader, njuta
något fpirituofum, dricka et eller annat glas Por-

tu-
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tugi$-vin &c. innan dc gl ut oni .dagen
3^
fomgor

af kroppen båttre åger liri ut^unftning. Lägger
jag nu härtil huvu fiiifs-fiebrar, rheumatUnier och
tandvärk kunii^^ aldeles botas med iamma medel
lom fråfsan (§.10)5 få ftyrkes jag ån vjdare uti, at^

tro det alladelsa ljukdomar äro af en naturs och
komma af en och iamma orfak j men den orfaken

år c^tarrhalis P- 1^)5 altfå paftår jag, '4t råtta

Qfiaken til frafla^år blott catarrhaiis.

§. 12» Sedan jag nu ^nfordt de fkål, foin i fyn^

ncrhet hafva bragt mig pä den tankan at tro det

orfaken til frälsa år blott catarrhaiis , fä torde,

yål min fkyldighet fordr^i lägga detta närmara,

for ögonen med nagr^ roi) qch forfok. Men at;

undvika vidloftighct vil jag for denna gängen no-

ja mig med, at anföra en obfervationat gamla Cel-
su^ (^')5 oqi fättetj at bota febres kntas.' nan få*

ger, a,t om man gnider krbppen rncd kallt vatten

och olja, få kan man ombyta fadana fcbrav tii in*

termittcrande eller fråfsor. Jag lämnar det i fif

värde huru febres lenta^ dermed kunna bptas, och
läfomdet der fortjeiw närmare underf6Ii;iiiingj men
det vet jag, at etter fädana kalla bad eller ^nidnirvf

gar verkeligen upkomma ryfningar, uppa hyilk^j

ock fä fcdan följer fvettning, om I?aticntcn ftraxf,

efter dem blir lagd i en upvårmd fäng, Jgg fiii*^

ner ock huru oljan hjelper til at tappa porera^
och hämma utdunllningcn. ^

§ . I ^ . Om någon ännu ikulje hafva nigot tvit^

velsmäl öfrigt angående dei) fats, fom jag hår of^

van.
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vanför yrkat, lå kan den famme altid fä tilfalle, at

genom' eget omhugfiilide närmare forvifsa fig om
defs riktighet, dä jag icke tviflar om, at han ju

finner ånnu flera bevis til defs bellyrkande, an jag

pä defsa fa blader kunnat innefatta. Ja, den iani-

ma finner ockfä federmeraalt for lått orlaken, h vår-

före fräfsorna fordra lä olika fått at fordrifvas.

Ibland åro åderlåtningar nödiga , ibland äter Ika-

delige, hvilket alt för lått märkes af den, fom til-

lika grundar fin praxis pä Conllicutiones epide-

micx. Öm vären behofs fållan mer ån Digefri-

ver, fedan tjenliga cvncuantia blifvit brukade^ ty

naturen hjci«per fig dä for det ofriga merendels Ijclf-,

efter transpirationen dä år i tiltagande (§. 6). Men
år väderleken mycket fuktig och vat, eller trafsan

kommer om höften, fä år hon altid fvärare, famt

mera ihängfen (^), och fordrar da altid Kinkina,

om hon lyckeligen Ikal kunna cureras. Kinkina
lårér dä agera i fräfsor pä det fattet, at hon ftår-

ker de minfta ädror och fibrer, hvarigenom ut-

dunftningen blir mera jåmn, och de fma fugroren

i omkretfen af kroppen fatte i ftänd at balanrera

mot en orfak, fom annarsi flcuUeinfupasochgoraen
ny paroxyfme. Det låreraltfa vara fåfängt, at vån-

ta pä nägon critiOc diarrhée efter Icinkinan (*^'^),

emedan crifis, når fräfsan uphorer^ lårerbii kn ipt

kanbar, och endaft beitå derlui , at de följande

parpxyfmema forekommas.

T Ur-

(^) Boerhav, aphorifm" § 747
('^^) cfr, *vaf2 Swiiten, commeatt m Bocrfi. afh, Tom 1,
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UTDRAG
Af Meteorologtjka Ohferuauoner^ hållnt

i Upfala^ är 17 51*

af

BENGT FERNER.

I.

Barometernt flörjia och m%nfla ho^d i

hvar Mättad.

Tan. d.2;kl.8f.m.i6.i4- NO i gr. Mulit.

ii 8f-m-2.5. 10. S i Snoglopp

Febr. 15 zie.m.i5.89- S i Mulit

9 7 f. 1x1.2,4.45. S zf fnöglopp.

Mart. I 6éf.m.z6. o. SW i* klart

zi z§e.111.14.40. SW 5§ fmå fno

Apr. I ^it.m.if.So. O f klart

14 ff.m.if. 10,, S zragnochfnofl.

Maj. ?i II f.m.if.pf. S f klart

^ 4f.m.2^ if. SW 2i rågn

Jun. I pf.m.zf.gg.WNWiiklart
2z Zi cm. zf .If. SSW Ii och rågn

Jul. I zic.m.z5.75. NO 2é glesmulit,"

20 8f.m.z4.87. N z rågn

Aug. z^ 2c.n1.zf.79. SSW z glesmuht

17 6i f.m. 24. 9P. S I rågn.

Scpt. If f4f.m.zf.84. - - o aldeles klart

Z4 |-if.m.z4,Pi.SSW.zi aldckskkrt
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Odc^ 2,1 7 f.ni.25. o. r . o mulit

30 7 f, m. zy. 7. NNO 2 fmå fno

Nov. 8 3 e.m. 2f.74. W i klart

17 3 e.m. ^4.8o, NO 3 håfcigtfnogU

Dec, I 2 e- rn. 2^. 86. SSW if gånffiadimbogt

23 9 f.m,24.7f.WNW Ii mulit, fnoooi
natten.

Storfta hpgdcn dictta aret 26 24
Minfta • ^ 24 40
Storita ändringen ? i 84

Efter det akid, undantagande en enda ^ang^

rit nederbörd^ når Parometern i hvar minad ftått

lägaft, hade jag val luit, i anfeende til de orik^

tiga begrep^ tom jag hordt en ftor del hafva

om Barometern, at om defs ftigandc och fällan^

de infoja några fädana reglor^ hvilka åtrainftonc

til denna orten kunde vara tjänlige, fåfom grun-

dade pa de hår gjorda Obfervationeri rnen der?

til Ikal jag fok^ et annat tUfållc.

Thermometfrns minfla och Jlårfia Mgd i

kvar M4na4,

Jan. d, 2d kl. 7 f.m,— n g^-N 2? Idart

;3ta 8 €m,-+ c§ S aMglopp
Fcbn, I ife.m.— if S 21 klart

17 if e.ni.-+ 2 SSW iflclart

Mart. 3 dif.m.— 11 SSÖ i klart

14 2|e.m.--r 9 SW 2 klar4:

Apr, 8 f^f.m.—12 NO I klart

24 5c.m. WSWziklart
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Maj. d, lokl 5 £ m.— 9
29 i^e.m.-H-za

Jun. 10 5 f. m, ~+ I

Jul- Z4 5if.m.~f 7
6 2ie.m.-f5o

Aug. 26 7 f. m. 8

6 5 c. m. -4-22^

Scpt- II 5if. m.H- ii

Ä 2ie.ni/-+-i4

Nov* 30 8jf. m.— la

24 3 cm. 7
Dcc. 20 6 f. m. — 16

4 a^e.in.

—

NtO 2 klart

S8W a glesm l.

NW 2 irromulii

ssw 2 kiart

NNWi klart

W I glesmulit

i klartW
SO I ftromulit

iN I klart

s z ftromulit

N I i klart

sw limulit och
dimmaw I klart

sw I i mulit

0 kiartw 1^ ijnulit*

Strångaftc kölden d,zo Dec. dåThermomcternftod

26i under fryspunéten,

Starkafte hettan d.öjulii, dåThcrmometcrnftod
50 ofver fryspunélen.

Storfta ändringen f6^ grad.

5-

Hogäen af rågn och fmålt fno i hvar

Manad.

Tum. Tum.
Jan. o 85 f M^j. I 3(5o

Febr. o 8po Jun. o jGi
Mart. o 8P1 Jtil. 2 <S6f

Apr. ^ :6i Aug. 3 . 704
Scpt



I7jj^ Od. Nov, Dec, . ip^

Scpt. X 760 Nov. I 44f
Oa. o 885 Dec. o Z85

Hela arets hogd löTumzjS Dccim.

4.

Luftens och Vädrens befkajfenhet uti

Januarii Månad.

Ifrån början til d. 15- var det få ftåndigt

mulit, at Solen ingen gång fågs 5 men kom ån-r

dock foga fno Itran den if til den z6 voro G
merendels klara dagar j men federmera til Må-
nadens flut mulit med nederbörd da och dä. Köl-

den hafver varit mycket foglig, befynnerligen i

början af Månaden, då Thcrmometern flod me-
rendels* vid o- eller litet derunder. Den zi och
zz var et häftigt fno-^lopp. D. 14, if, itf, vj
och 51 något llark blafts nien eljeft var luften

mycket ftilla. Nordanvåder blåfte 3I dag; Vå-
ftan i^; Sunntmp; Öftan 1. Emellan N och V

V och S 5rii S och O, 4ii O och N, 3$
lungt \\ dag.

Februarii.

Den forfta och fifta dagen i denna månaden,
fom beltod allenaft af 17 dygn, voro klare 3 men
de andre mulne, och var det mitt i månaden nog
rägn och flalk famt merendels mycket blidt i

luften. Den i z, if och 17 obferverarades Norr-
Ikcn om aftnarna och d. 17 åfven lumen Zo-
diacale. Vinden har ingen gång varit ftark.

T 3 Nor-
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Nordanvåder bläfte il dag^ Våftan iy Sunnaa

3;|:j Emellan N och V oeh 7i S oxk
O t> O och II.

Maitii.

Det år mycket fållfynt, at fa maiiga klarå dä-

gar följa på hvarandra fom i dchna Månaden ikedt j

ty det var foga mer ån en gång muiit til den
15- ^ederröera hafva klara och mulne dagar va-

rit tiHkiftes^ förutan de tre fifta, fom vprö al-

dcles klare. Den (j, 7, if^ 16, 17, ti och 17
Var det ftark blåft ^ rnen eljeft tnycket foglig

vind. Våftahväder blåfte z dagar ^ Sunhan 9. E-
lnelian N och V \ V oth S 13 > S och O
f\, Thermometern har hela Måhaden om mor-
iiarnjf ftått lit;et under fryspuhftén och^om da-^

garna ftigit litet ofver den fatnma , förutan den

24, zf och 26 3 då han ftåndigt hållit fig Under

frys - punkten. Norfkcn årö obferverade d. i,

Z5 3, 4, 7, 8, 9 5 1 15 U5 Zf orti aftnarna, och Lu*
tatn Zadiacale d. zf . *

Den f och 6 var en ftark blåft och fno-yf i nieA

feljeft var det merendels klart til den 14 ^ hvarefter

det begynte blifva mer mulit och fom ti-

daft flalka och rågna. Til den iz var det nåftah

ftåndig froft om nåttcrha j mtrt federmera varm
och blid luft. Ttc dagar allenaft ftarkt blåsvåder,

eljeft ftilla. Norrikcn, fom voro befynnerlige,

obferverades" om aftnarna d. Z5-3, 10/ 11, i^i 1%
zo och 30. D. 17 begynté Eken at knppfas.

Nord»"
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j

Nordanvåder blafte f dag j Våftan i Sunnan
öftan zi. Emellan N och V , i^V och S ^ 151^
S och O 3li O och 5 s Lungt z dajgar.

Maj i.

Början af denna månad var rått blid 5 men ifrån

d. f til d. 15 var det om nätterna rått ftark froft

fa at de fpåde växter togo derigcnom nog (kåda.

Det kom ock fno par gångor under denna koldenj

men fedcrmera var väderleken for åkermannen rått.

tjenlig ^ Ifrån början til den 1 1 var blåftcn nog
Itark 5 men blef fedcrmera lindrig,omjäg undanta-

ger d. Z4och 2f. Nordanblåft4j Våftan 2 j Sun-
nan 3, Emellan N och V, 3 j V och 8 7^ O
och N 8 dagar. D. 27 fprucko Ekelofvcn ut,

och den z8 gic^ rågen i ax,

Junii.

Rågn och Solfken voro i denna månaden for

grås och Sädesväxten få låmpeligöä blandade, atä-

kermannen ej kunde öi;i(ka fig båttre. En medel-
måttig och fvalkande blåft bidrog ej eller litet til

frukrbarheten. Nordanvåder blafte i-, Våftan if
Sunnan 3^ Öftan i. Emellan N och V, ii, V
och S j f i S och O, 2 5 O och N » p> Lungt 3 dagar.

Denne Månaden började med den forras be-

.

liageliga våderlck y men når det led fram til den p,
begynte det at alt tor ofta rågna, fom varade hela

månaden, få at ganfka mycket foder aldelcs forfkåm-
T 4 des



296 1755- Nov. Dec.

des, hvarofver en allmån klagan hördes. Vinden
var måftedels ftillaoch fogliga men ock fä mycket 1

mindre tjånlig for landtmannen. Värmen var i

början nog llark 5 men biet federmera igenom den
ftSndigr rnuln-d himmelcn mycket drågelig. Nor-
danvåder bläfte 6y Vallan 5^; Sunnan 54 > Emel- ?

lan Noch V 6iy Voch S, zi; S och 143 O
och N, Lungt I i dag.

at f i något af fin groda ofkadt under tak, förlora-

des aldeles^ emedan denna månaden var få rägn-
akt ig, at alla fidlandte ångar och en del åkrar liäl-

des under vatten j ia^ det foll pä 8 dagar få myc-
ket rågn fom eljeft plågar vara vanligt pä ^ är.

Allmänhetens klagan når ä orten var obefkrifvelig,

ochoktesåfvenderigenom at trågärdsvåxterne mot
flutet af Månaden ide kalla nätterna til en itor

del förlorades. Den ftarkare bläften , fom kom
mot flutet af Månaden, räddade åndteligen nägot
af grodan. Våftanvåder blårte 513 Sunnan f . E-
mellan N och V, i 5 V och S , 1443 S och O,
2 5 O och N , 1 i i Lungt 3 dagar. Norrflcen

obfervcrades d. 17 och z} om aftnarna,

I början af denna Månaden var ganfkabehage-

ligt uphålls-vader och Solflcen 5 men varadfe icke län-

gre ån til d. f. dä det begyatcrägna,hvilket varade

fä godt fom ftåndigt til d. itj hvarefter det var

äter vackert igen hela månaden, om jag undantager

? a 4 dagar. Luften vat ftåndigt rått blid och be-
ha.
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hagclig och ej ftark blaft mer ån d. 1 3, ip ^ zo och
14. Nordanvädar 14^ Vallan 4!^ Sunnan 4' ', Ö-
ftani. Emellan N och V, 7^ V och S, 8j S
och O^i Lungt

?
^da^. Den i, 2, ijt) och

JO obferveradcs Noiriken.

Odobcr.
Denne Månad har 11 mdigt varit få blid at

therm. ingen gang varit und-jr fryspimcten, föru-

tan något litet d. ig ^ch 31. Vinden har åfven

varit mycket foglig. Hela månaden har varit myc-
ket mulen och rckken-aktig, faft det kommit fo-

ga rågn eller Hio, Nordanvader blålle i~ dag>
Sunnan 6-, Emellan N och V^ 1 ; V och S , iz^
Soch O, OochN, 3^^ Lungt

3 dagar.

• November.
Jufl: med denna Månaden och fifta dagen i den

förra, började kölden. Thermometern var nåftan

ftåndigt under fryspunäcn, anda til d. 11, hvaref-
ter det blcf nog blidare tils mot fifta flutet , då
kölden blef alfvarlam. Det var mera klart, ån mu-
lii til d. I fedun mulit, rägnaktigt, och kom d.

z6 och 17 et häftigt fno-yr. Norrlken obferve-

radcs allcnaftd.z^ om aftonen. D. lö, 26527 och
2g var häftig blalt och ftorm. Nordanväder 21
Väftan 24: i Sunnan 3. Emellan N och V f j

V och S 10 j S och O 5 2> OochN, 2^ Lungt

3 dagar.

^
' December.
Thermometern har ingen gång i denna Månad

varit öfver frys - punften och fåkdes vintern be-

T ^ Itån-
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ftåndigj men han var rått fkarp iiran den 1 5 tild^

Zl^ ifynncrhet d,2o^ fom vardenkaliaftedag i hela

aret. 1 början var det mycket mulit och ^anlta dim-
bogt j raeil federmera voro åfven få mange om ej

flerc klara dagar än mulne. Norrfken obfervera-

des om aftnarna d, if, 16^ ig, ly famt 18^ och
famma dag kl. har en Eldkula blifvit hår i vå-

fter fedd, hvilken mycket liknadt älke- blixten.

Bläilen har hela månaden varit myc^ket foglig, få

når famvid filta flutet dä den var rätt Itark. Nöt*-

danvåder blåfte p > Sunnan Emellan N och V
119 V och S och O I ; O och N
Lungt z dagal%

BESKRIFNING
^.

Pd tväme flags Jord-Hallar^ at braka

t fiållei for gårdes-gdrdar^

ingifven af

tierr JACOB WENNERSTEDT,
Öfverftc öcli Riddare afK. SvSrds Orden,

Den fv^M a (Icogsbrifty fom alt mer och mer tilta^-

ger i Öftergottilahd, befynnerligen pällåtten

iWadftena Lån,hvareftjagbor, harnådgp
mig,at goia forfok medandraflags gårdcs-gårdarjan^

de vanliga fkogs-ödande , fom göras af idel unga

Frän.
Ehu*
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Ehuvål jag pa mma ägor ej hafvcr nog tilgSiig

på ileh^ finnes den likvä! til ofvcrflod på ininA

grannars åkrar, hvilke med noje anfe, ar jag den
bårthämtar, Deraf iåt j^.g i forftone lågga nli-

gra hundrade fämimr vanliga Ilen-gärdar 5 men
när jag éftcrfinnadc, at i framtiden (kulle bli-

va hrHl pä Ilen til få många gårdes^gärdar, (om
jag behotde anlägga, begyntc jag for tre år fe-

dan at göra fådana vallar 5 iom jag nu vil befkrifva.

Sedan tiiråckelig myckenliet af ilen år fram*-

ford^ llorre och fmårre (de alt for flora ftenar

bora fonderkrofsas , iprångas eller brännas' > ut-

ftakas en iinia, få långt vallen tilåirinas .j vid pafs

7 alnar bred ofveralt. Af defsa f]u alnars bredd
och hela längden uptages all torfven varfamc med
fpada: hvart törf-flycke en halt aln långt och p
tum bre1lt,et qvarter tjocke. Eh rredjedei deraflag-

ges på den (idan, der llenen liggeritvå tredje^de*

lar, pä andra fidan der ingen itert kohimer. Se-
dan updikas hela linien ^ til en alns djup^ med
liten fluttning på den fidan, der ftencn Ikal ftod^.

ja emot vallen^ meti långt ftarkare pä yttra fi^

aan, fåfom Ritningen, Tab. X, fig- 1, utvifan

Jorden af Diket upkaftas på den fida, der val-

len fkal blifvav Dei^efter begynner man lågga
ftenarna uti eu Iniia midt efter diket , 1 1 aln i*

fi^ån ena dikes kånten: de ftorre ftenar nederft

och de mindre ofvanpå^ til defs ften-fattningen

blifver if aln bog, hvaréfver inga fvin racka at

rota eller fkada vallen. Der de ilora ftenar ic-

ke falla tått tiihopa ^ måfte de med fmå imel-

lanpinrtas^ på det jorden icke må bårtrinna^ få-

fom G C utvilar. Andre karlar grafva och fyl-
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la, famt torffåtta vallen midt emot pa andra fi-

daa , få lagande, at de kunna följas åt. Når
ftealättningeu år hog nog, fåttes torf der ofvan-

pä, til deis vallen blitver lo qvarter hog. Val-
len blifver i botten 3-? alnur, men ofverft allé*

m\l I aln bred, efter figuren. Ht. E. Den torf-

lätta fidan, F, får mindre brandt fluttning, ån

dca iteniatta, pa det torfven må defto bättre

ligga qvar och fnarare gro tilhopa. Torfven
lågges på det fått, fom man murar med Tegel-
ften, fe iit. G, at han väl forbinder fig. Den
tom icke har defto ftadigare torf och Jordmon,
l<an genom hvarje torf flå en alns lång pinne,
fålom vanligt år med fäftnings Jord-vallar.

Om vallen gores eniellan fädes-gården, eller

der Svin pä båda fidor kunna åtkomma, måfte

han llenfattas på bägge lidor. Fem qvarters

bred ftenfåttning lårcr gora tilfylleft.

Fig. 2, år en annan vall, utan ften, med
tort och lika docering pä båda lidorna, famt

mindre bredt dike på ena iidan, och jämväl min-

dre bred i bottnen. När man hunnit med den-

na vall til z alnars hogd, lågges der på en-ris,

få at ftor-åndarna fticka ut pa båda fidor til et

qvarters längd utom vallen. En-rifet betåckes

fcdan med et par hvarf torf, at vallen blir p el-

ler 10 qvarter hog , få kunna inga kreatur gå
deroiver. Denna vall tjänar at fkilja ångar och

bctcs-hagar ifrån hvarandra.

Man Ikulle tro, at fådana vallar bårttaga myc-
kcn grås-våxt, men 4értii fvaras, at på de 5::

o

fam-
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famnar vall, jag i Maji och Junii månader inne-

varande år låt gSra, Vaxte i denna Sommar f|

omnogt grås , at mitt folk Velat bårga ho pl
dem, om jag det icke forbudit, i affigt at låta

träs
- roten defto båttre binda torfven tilhopa.

len efter några års forlopp och då diket fatt

valla lig, lårer man pä vallen och i des diken fa

val ut iå mycket gräs igen , fom på den platT

fen tilforene vuxit.

Den fom år rik pa dags-verken, kunde låta

plantera Al, Krusbårs-bufl^ar , Nypon-och Ber-

beris-bulkar i diket intil vallen, och låta klippa

dem, når de blifva högre ån vallen, hvilkct icr

ke ailcnaft fkuUe fe val ut, utan ock ftyrka val-

len. Orfaken at kreaturen ej kunna floja ofver

dcfla vallar, år den, at når de komma i diket^

och vånda fig åt vallen, ftå de med bakfottema

på dikets docering högre ån med framfotterna,

hvarigenom de mifta fin ftyrka at hoppa.

Jag har få vål funnit min rakning vid deffa

vallar, och alla fom derh fedt, hatva funnit få

ftort nojeaf dem, at jag dcraf bUfvit upmuntrad
gifva denna Method allmånheten tilkänna, fom
torde på mänga ftållcn i Riket bUfva nyttig, i

anfeende til den beklageliga brift på (kog , fom
nåftan allcftådes forfporjes , hvilken fornåmligaft

hårrorer af det fordomeliga fvedjandet, fom al-

deles borde vara f6rbudit > famt deraf, at allmån-

ningar med Sockne-och byc-fkogar icke blitvit

delte hemmanen emellan > ty der fidant fkedt,

fcr jag at idoge och eftertänkfamme åboer vål

vårdat 'fina (kogs -parker , fom ftl fulla med un-
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ga vackra trån, då man pa allmlnningai? och

ftmfålde fkog^r knapt Ikal finna en En - but

ika.

BERÄTTELSE
Om de Afvägningär, fom blifvit gjorde 6f^

ver Vattudragen emellan Svart - Alfven och

Målaren ; Svart-Alfven , Hjälmaren , Ska*

gcrn och Vennern^ famt emellan Vennern^

Vettern ochÖfterf}on,i affigt at utråna,

huru vida de kunna gor^s

fegeIbat a :

ingifven af

JONAS CQLLIN,

Oom jag tillika [med Ingcnieureji Herr Olop
Gran, til underdånig eftcrlefnad af Hans^ Kongl Majeftåts 'nådiga befallning , blcf

nåftleditår ai Herr Öfver- Direaeuren Faggot

férordnad, at mede}ft måtningjir och afvå^ningar

underfoka de vattu-drag och vågar, fom tid ef-

ter annan Varit pätånkte til vidapc fegel-leds in-

rättande landet igenom , och vid fimma under^

fokning tilfäile gifvits, at flnna lå val landets,

fom åtikilliga Sjöars hogder ofvcr hvarandra j ia

vil jag hårmedelft odmjukaft meddela en Ta-

bell, fom utvifar de vid afvågningarna fundnc

fj6ars låge ofver öfterfion , famt kärteligen be-

rätta, om afvågningarnas fortfåttande.
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Det har varit långe påtänkt at infatta fegel-^.

led landet igenom , från Venneren åt Hjelma-
ren, pä den grund , at Sjöarna Toften och Ska-

Denna deffein har i fenare tider forfallit , vid be-
traktande af den fynliga hogd , fom landet i-

mellan nyfsnåmde Sjöar hafver , dä man dere-
mot kommit på den tanka, ^t ifrån Skagern föl-

ja Let-Alfven lipfSre, tils någon låg mark kun-
de fi»nas at komma uti Sjon Stora Björken,
Mogciighcten uf detta berodde altderfore på des*
fa vatnens låge emot hvarandra, tillika medmar^
kens befkaffenhet dem emellan. Hvad det fena-
re angår, hvilket ock var diet forfta, fom man
blef otvertygad om, få finnes ingen lågre mark
emellan Let-Alfven och Sjon Stora Björken, at
draga g^at igenom , ån at ftorfta hogden af den
famma ar 30 alnar vid pafs ofver Sjon Stora Björ-
kens vattu-bryn, fom befants vara 2} alnar högre
ån lugn-vatnct uti Let-Alfven, ftraxt nedanforc
Lillfors Bruk, få at ingen mojelighet år, at i-

från Älfven kunna draga vatten åt Stora Bjor^
ken, Afvågningarne fortfattes dock likvål feder*
mera få upfore åt Sjpn Mockcln, fom utfore åt
Skageren, famt åndteligen imellan Sjoarne Ölen,
Stora Björken, Lilla Björken, Toften, Ten och
Hjälmaren, då dia defsa Sjöars låge emot hvar-
andra blef kunnogt, och vi ofvertygade, at Ska-
gern ligger lå^re, ån Toften, tvårt emot det be-
grep man tiltorene haft , famt at efter alt ut-
feende lågfta marken iTOgllan Toften och SkageVn
ftigit inemot 80 alnar ofver Toften, fom^nog
kan vidare ofvertyga om fvårigheten, at defse Sjöar
fammanbiuda. Blir derföre den långt for detta
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ätånkta vågen ät Hjålmarfi, befynncrligen for'

riftpåvatten, få ofåker fom fvar at verkftålla.

Sedan detta vattudrag åt Hjälmaren var un-
derföJa, och befallning ankom, at pä famma fått

underfoka, hurudantlåge Svart-Älfven eller Let-
Älfven, ofvan SjonMoekéln, hafver emot en li-

ten Sjo uti Nora Bergslag , vid namn Elf-lån*

gen 5 lå företogs afvågningarne derimellan. Svart-

Ålfven och Elf- längen, hvaraf den firra gifver

vatten at Wennern , men den fenare ät Måla-
rens åro icke fä mycket långt ifrån hvarandra

flvilde. Svart-Älfven gifver ymnogt vatten , at

ingen brlft deraf til Siufsars iinderhällande kan
vara at befara. Liign-vatnet uti den famma, nä-

got ofver Kortfors bruk, befans åfvenledcs vara

ofver 30 alnar högre, ån Sjcn Elf-längen, hvil*

Jcet alt afverrygar om mojelighercn at*^mcdelft

frafvar och flufsar dem emellan kunna funman-
inda Wennern och Målaren j men marken hvar-

Igenom dä grafvasbor, ftiger 5f alnar ihogden of-

ver lungvatnet uti Äifven. Denna Räcke, fom

til längden gor något ofver cn fierdings-våg, gaf

val anledning at frukta for ganfka Hor fvärig-

het, men dock ingen omogclighet, at derigenom

inråtta fegel-lcd. Underfokningen fortfattes der-

torc, fä Svart-Älfven ucfore ät Mockeln, fom fe-

dan frän Elflängen åt Arboga. Sä vackert ut-

feende fom Svart-Ältven hafver et längt Itycke

ofvan Kortfors bruk, medelft tilräckeligt djup

och lugn - vattpn j fä fvär år hon nedan om
Kortfors bruk åt fjon Mockeln , hvareft på ^
mils längd, finnas hade mänga och ftora fall, fom
uri7ora inemot loo alnar uti hogden. Från Elf-
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iSngcn^lt n?dpr til Jär^^^ ätfkilUga fall

^^h n^pgriV^äiighe fedan år hndet jämt^

•och alietiaft .^ftijä fall uti åen^ fom defs utoin har

Emellan Y^^^ Skagern, fom nnn
nodvåa4igt li^^^^^ om regd-loden drakes at Må^
iar^a, |r/^iira% l7ruGind^^ ftrom at något ofveir

4? alna^j fc%4* .

Sväriglietcn inråtta iegel-led

em^l^n^SKagern och V^nnprrij ök^s g'm(kk\ mycr
ket mecfélft den uprenfniiig uti Vennern, iom blir

'

nödvändig, för des lång-<^runda vatten ituilU

Ät inråtta fegcWed emellan Vennern och Vet-^

tern 5 fa vll fom fedan ät Öilerfjön^ har varil

fånge päcånkti, utan at blifvä v^rkftåldt* Om
vågen^ foin flcuUé tagas, hafv^ varit många omi*

domen,: ?håi{l de til ftorre delen haiVa blifv it ^lle^

mft med blotta ögonen befkädade, Sjon Viken
jb^r dock akid blifvit anffcdd lom den ^ af hvilt-

khn man nödvändigt borde betjlna fig.:^ Det var

Således angeläget^ at få fortf|tia anderfoknin^^^

ha, a^ dfi^ åtfkillig^ påi;å|ilÉtf :. y^^ mogelighet
och fdrmon emat hvaraijdil feil^d^ ådaga läggas;

Fiorfl: f^mtogs v^l^en, fom v^rii pljåiikt, frin Ska^
g^rn g^nom MythuUa måff^v neder uti Viken, då
man o#k hade tilfalle at J^l hSgderna af fjSarna

Vclen^ Såumngen^lJiiidisn^ Aklångeo, jåmte andra

ftnä pl Fågremo b,^lågne5 hvilk^ ock voro fådai^

ilie, at d;^i: blir en pmogelighet for brift på vatten^,

U inråtta fegelled efter dpnna vågen emellan Ska-
gcrn och Vitecn. At ifrån fjon Vik^n gä me4
gr^f åt Im(en,^ öch feda© den lullfolja, antingen

efter LyrcftaAeiJ j eller ock nederuti V^t^nern

y vid
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vid Saby herregardy är mogcligt, dock i änCeen-

de til den långd, och mai-kcns hogd, hvarigenbm
grafvas borde, fåkerligen koftfammare, ån at med
graf gä från Viken nedcr uti Tid-ån vid 'Moholm,
fedan til Vaholm , och åndteligen Tidäen efter

til Venneren vid Marie ftad. Landet etnellan

fjon Viken och Tid-ån vid Moholm , var efter

cn vifs traft allenaft f alnar ofver Sjått Vikens vat*

tubryn, få at den famtna, fom nu gifver vat-

ten at Vcttern, kan låtteligcn raédeltl graf dra*

gas til en del åt Vennern.

Segelleds inrättning emellan Vcnncfn och
Vetternår låledes både mogclig och jåmforelfc-

vis icke fvär at verkftålla.

Efter förrättad underfokning emellan Ven-
nern och Vettern , begyntes matningar och af-

vågningar Motala Älfvcn utfore, fom lÄercndels

måfte följas, for at inrätta fcgelled emellan Vctir

tern och Bråviken. Någon fvärighet yppar fig

val emellan Norrby Sjon och Roxcn^ men anta-

ger man, at det icke blifver fårdelcs flor koftnad

at vid Motala Broen göra någon fördämning , for at

aftiålla vatnct vid nödiga uprånfnitigar uti" åen^ fa

minlkas den ganlka mycket. Omftändighetcrna
af åcn emellan Roxen och Norkopings Stad , få

vål fom af backen förbi Staden, hvarigenom graf

borde dragas, äro fådane, at koftnaden til fegcl-

leds inrättnmg åt Norkoping kan icke pä långt når

fvara emot koftnaden^at draga den åt Söderköping*

Vid afvägningarna brukades et Inftrumenjf

med tub och vattu-bubbla, af Salig Hc4-r Dircéteur

Ekström forfårdigadt. Vid dcfs upftällajide bru^

ka-
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kades all mogelig forfigtighct. Når vauudragen
lolgdesjlii år til nTårkande^at der intet fynligt värnets

ftrykande mkkres, gjordes inga afvågningar 5 men
om det aldrig falitet fyntes tlryka^forfummades de'

icke.Dåtilfaliegafsatverificeraaivägningarnajblei

ingen markelig (kilnad bel^^^^^^^

Vennerns hogd ofvjer Våilerfjonarvåi icke ge-

nom afvågningar uttore hela G6ttha Älf underfokti

dock kan foljaadecalcul vifa, få val afvägningar-

nasöfvcrcnsllämmande med hvarandra, fom Ven-
nerns hogd ofvet Vellerffon , man antager

honom ligga lika med Öfterfjon , hvarutinnan

Qck mycket liten fkilnad lärei- vara.

Efter förra ärc^ts afvågningar fans Skagcrn
vara ofverMålarenij^elkjråttäre fagt

ofv. lugn-vattnet uti x\rbogaåa^Yi^ ^^^^ D^^i»?.

Arboga Ttads laftage-platZj - 2Zfy 654.
efpcr fenarc årets afvågningar fans

Vikens hogd ofver Skagern - yz^ :^yO.

SyrptnaårVikcnshogd ofver Måla- ^ —

.

Genom fenare årets afvågningar fa|is

Vikens hogd- ofverBråvikei) r 304, 5, g,
Skilnaden, ibm år 6 fot 4 tumi, blir då lut-
ningen emellan Vattu.liniemi^At4>'*ga åen vid la-

ftage-pfetfeny pch Bråyifettellef Oftcrfjon.
Svart4ifyeti$ hogdåfvéj^ J^ålaren

bcfans efter förra årep afvågniiftgår 49;^ 654, ^

Lägger man dertil Ikildijack

ArbogaAen oQh Braviken - (J, 454,
blirSvart-ålfVeiis hogdofV-Bråvikeri 502^. 0,8,
Svart- ålfvéns hogd 6fvei>6kSgfefnf^i^^

efter förra årets afvågningar * * ^ifc^l o o.
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Efter SaLHr.ELvn aMgningar5Ut*
gora fallcAn émel.-V^nncrn ochlugn-
vattner nedom Fiöttbergs ftråmea 132, p^o*

Efter Konftmåftar WiMANs utfa-

go^årfallet vid Edet^ * lo^ o.o^

Fallet emellan SkagcmochVcnncrn, 84* 3,0,
Sammanflvall däblifva Svart^ålfvens •—-——

^

h%diofverVåftcrfj6n • ^ 4P7, 2;.o.

Skilnaden emellan 497^^-0^ <^ch soz^o. 8, år

4 for5 8 A tum, fom (kulle utvifa, at Våfterfjon-'

ligger iå mycket Högre ån öftcrnoni men når-

man betänker^ at uti Gotha ålf åtftilliga ftyckeiv

ickc åro afvågde, diuru på et af dem är ftarkt

llroradrag, at fartygen fkola, efter projekt, dra-

gas der upforc med linor, och pä flera ftållcn

vattnet ftryker ftarktj få år klart^ at tj^l franiL

Secrcter. Elvii gjorde afvågningar några fot

måfte tilläggas, for at fa Vennerns hogd ofver

Vållerfjån, då ock afvågningarna trafFa fä nära

in, fom mojeligt kan vara^ på få längt afitånd,

fom de åro gjorde.

Uti följande Tabell finnas Sjöarnas byg-
der utfatte uti fot , tum, och tiondedelar ofver

öiter-eller Våftef{jo#, fom man antagit ligga li-

ka. Deras hogder ofver hvarandra kuiina födan lät-

teligenj allenaft meätlft fubtradion, finnas r få-

fom , at Vikens hopdofv^er Öfterfjon är 504, 5 . 8»

Skagerns högjj fimJr Öfterljon år • - 25^, ö. 8,

Sk ilnadenärVikens hogd ofver Skagerti 7^5 3. o.

Med Svart •iffvcn fpfftås äti Tabellen lugn-vatt-

lact af fanroa^^^Älf tiågot ofvan Kortfors bruk.
r Jåm«
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-jdtnforas de Sjöars lagen ofver Öfter eller Våfter-

Sfjon) fom uti Tabellen åro utfatte , kan man fin-

na jordens ojänmheter, cSånningen, fom år bclå*

gen på Fägremo, icke långt frånUnden^ år 430-
I, 7. ofver Salt-ljon^ deremot Skagcrn, fom Hg-
ger norr om^ år allcnaft Z32 5 o* 8 , ofver Öfter-*

Ijon, få at landet vid norra andan af Vettern är

anfenliga högt, men lutar federmcra norr åt, fS

at Ncrikc år et lågt land, ianfeende til Tiveden.
Landet vid Vetterns fodra anda måftc äfven va-*

ra af en anfenlig hogd 5 ty Tid-ån, fom fkal haf-

Va fit forfta urfprung från Dumme Måfse, icke

långt från Jönköping, och faller uti Vennern vid

Marieftad, befatis midt for Sjon Viken vara hogrc
an den famma. Anfer man nu alla de fall, lom
denna å hafVer på 8 mils våg alt upforc. få får

Dumme Måfse en anfenlig hogd ofver Öfterf^on.

For^ofrigt kan val hånda , at alla de på Ta-
bellen upfordc Sjöars och Vattens hogd?r otvejr

Ölter(i|on^åro något litet mindre , ande verkejfgen
borde vara^ anfeende dertil,at vi,fåfom redan fagt år,

C] afvågtde ftälleni ålfvcrna, hvareft vatncts fly^

tände ej var mårkcli^t , ehuru vi val visftc, at d^r
ändock måfte vara någon , faft ån ringa fluttning»

Vår Inftruftion och ändamålet fordrade ej af

ofs , at uppehålla ofs med flika ftållens afvå§-
ning,

TABELL,
Sm utvlfar dt/killiga Sjöars läge ofver O-

Jter-MllerVåfter-fjbn, uti fot^ och

tiondedelar,

Svart-Älfvenuti Vermcland - - 5^0250,8
Ältlångcn iNora-bårgslag - ^ 459,3,8

U 3 Sån-
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Sanningen, påFågrcmo ^ 4;3©,i,7

Aklangen pä Fågremo - 42853^0
Oiofs-fjon på Fågrtmo 412^3,4
Velcn på Fägremö - - 40356,^)

Unéen prFå^remo och Tiveden - 3935Ö,7
S&Mfjon på Tiveden uti Nerike - 591 ,654
yickern uti Nora bårgslag • - 119'^%^

: M\>o fjon uti. Nora j^ärgslag
/

- ^40,158
Ölen uti Nerike - * ^Ifs^jf
-Skir4'jon päTivedcn uti Nerike - l^MSi
-^Störä Biofk^il uti Nerike - lt4^4i5
:iFikeri Uti Veftergothland * \o^^^jV^

BMockelu uti Veimeland, - 3,^259^3

Tiycttqrh _r " 192,6,0
5i,Nöra fjoii^, Uti ISTora bårgslag - 2.78, i

,

5

rLiiki B iorkcri uti Nerike - 26^,655
Toftcn uti Nerike - " 252,7,3
Boren utiÖftergothland . - • 142,51,8

- 1 rn fen titi Våftergothland - ^ • i39,f,t

*Sk|gern uti Valtérg. NerikéÖCh VéilifieL 132^,8
^'.t^eert uti Nerike. _ - - -21x0^2,7

^Ö^len uti VärtergotMartd ^ - 2i8,c,6

Norrl?y fjoti Uti Öftefgothland - z 1 6,4,8

Venhern i ,

/J- -
, ^4757?^

R6xen uti Ö{|ergStHkHd - i^o^4,7

Våringeri uti Våätiiählahd * 109,7,6
Hieliliuren - - - iP^KI
Gian i Öftergothknd - lo^^^^
.Målaren • - ^ 6,4,4

Öfterfjon - - 0,0,0
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BESKRIFNINQ
Om Gaudes eller Vam planterings

ingifvcn af

ERIC GUSTAF Uöi^CK,

I.

Gaude ellct! Vau ^ Luteola , lom brukas til

gul och Citroti^gul fårg , pä filke och
liniie , hämtas Itligcn tor inemot looo

Rixdr. ifrån Frankrike 5 def den måft planteras, c-

hnru vid Kcrtt i Ängélåttd Och på nägra fa ftållen

f Hollayd deiina plafttäge åtv?n år i bruk. Och
emedan på Rikfens t^gl. Ständers befallning,

planteringar håiäf få Vid Ltmd, fom andra Skln^
(ta Städer åro inlagde ^ hvilka årligen käfta många
Lispund af fig^ få har jag, i anledning af mina
fleråriga gjorda forfok, velat hårmcdclft gifva det

råtta plantcr- fåttet vid handen.

§. z. Denna vaxt fordrager all llags jord*

mon , allenaft den ej år fank , och ej for fet»

dock fynes fmd-blandad jordmon åga företräde i

anfeende dertil ,- at Gauden der våxer finare,

hvilkcn ailmånt berommcs for den båfla, och har

jag fcdt den i ftarkafte fand på Hollindlka fand-

Payiicma vål trifvas.

i. 3. Landet, fom man utfedt; til Gauden

5

.bor flera.gångor koras och harfvas, råfom om
våren 5 midfommaren ochijulio , pa det jorden
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ét rni:'nad eller i början af Auguft (kola de fina

tron blajidad^ med Qnd 5 ät de ej må falla fér

tätt , lifelt tuiidt tul ås, och kan man af ^ i cliöt hogft

4 Kappar hafva nog til, et belt tunneiand,

§.,4. fiftet litfåiimgen far Wian heit.loft ofVcr

med eti tra^harf^ på dejt de fina frön ej må falla for

djupt, ochderpå, omlalidct år ojämilt, rried valt

:

då man efter 8 dagar fir fe, huru växten boijar i^n>
ma upi

§^ f. Vid Micbaélis, då mcrcndeis o|;räs til*

lika upkömthit > bSr det med fmå krattör

bårttägas och år fedah iiigett ting vidafé at j akt

taga, forr än til våren , då min på famma fåll;

renfar båit ogråfet ochåfven Gaudeh<, der deriftår

tiit ior tjödkt} ty foni dfet icke år nyttigt, at deri

flår for gles , emedan hatt dä vaxet gröfJ iå är

det icke eller fördelaktigt, ät han ftår for tått j då

hän qvåtves och icke hinner til mognad*

g. lilutetåfMÄji^borjår öaudénätblömmÄ,
fevilket yarar ganfka läilge^ och föm tliati meren^
deli finner på en öch fammä iljålk^ blom-kno^-
pary uti] agna blommör famt mognafi-ön^ lå må-
lie man ^idGaudens liptagahde oafsa médeUtiden
och taga honom up ^ dä dé undre bladeh börja

något gulna oeh fmhlifeiY Qitröii- gul fårg,

iivilkct £ker i början eller nlediö AUgu^li.

§. 7, tJpta^åndet ^ foiå (kot pi nyfsnååide

tid , forråttas på famma fått ^ foni niart fufkait

lin, i det toart täger ixf Gauden med ftjalk öCh
ält, fl^äkar örbhlighetcii läkta af^ at Mtl ej må
fkliä utur^ fäitit binder hdnom i kiii^pör ^ hVilkä

låg^

i
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iSggk' 'f>t''1i§göt ftålic , at torkas, .^ér fe
ttiM béiq^yatnlighet kurtna falla utur odi feder-

iiiei'a fattllasl'

ANMÅRKM
t'lö At flggä* landet 5 Ibm man vil tlyttjå til

G?ii]de,i fåflgar^l^mt itiedij^ada gratva up odlimyc-

ket goda det, lamma^' år icke afnodcii, öchlkuU
le icke ^llct lotia médan^ ineii at utfå fron om
våren tillilcä med kom och häfri^, fom pa män-
ga ilåliefl *Utoihländs brukas \ torde icke varä

onyttigt, om ej den olägenheten vore^ at iMert

drager if&i^ mycken llyrka ifrån fin granne^ hvar-

äf ofta bånder, at defTefronfcnaix npkomrna oni

höften, ån dc, fom las i början af Auguili tnanad*

1:6 kt il Gäudeti cnfam om vaf*tiderl^ häf-

ter mangen tånkt vara fördelaktigt , déls for

den orfakeil, at /amma af fä nyttja gtådä% dek
öck, at den ty ml lida itäda at Viiitcren^ hvil*

ken ftundom gor honom glefare 3 det j^lg mark^i»

te torledit ar^ och HöUåndafné åtVen lomliga är

blifvit varfes nieii fom den GaUden^ hvilken fås

om vatett^ år fväi- at hålla fri fran ögrås, och
kke hiilntr det aret at Äiogtiä^ öch emedan
for vifitrarriäi^ åtriiinftonie i Skåne ^ icke år fyn-

nci'Ugen at fmktaj fä blir hoft-lådtt efter de
forfok jåg gjoftj det fornåmfta.

3 :ö GäUdes-fi-6fi kunna åfveii ^ fafom mycket
bmfeås i Ängeland, i botjäh af Augufto^ utfås

med ^ Vanligt tbfve-froi^ hVilket, fom det kom-
mer *ftraxtup^ öch vaxcr ganflcÄ fort^ få kun-

tJ 5 na
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naFarfiåppas fa fofVd-*ktidct, at def ätbeta^ hvil^

ket de dä goda : öch fom rofvorna gå l?art 6f-

ver vinteren^ niert öäiiden blir qvar, fa plågar
detta påfund mycket Val lyckas.

4:0 Har mari riim at breda ut Gauden fe-

dan den är vipttgéri^ år det få mycket båt-

tre, ty då brinner dtii ej ihop, fåfom når han
Ihax Ute pä märken bindcs i buntar^ icke el-

ler förloras härigeilönl lå mycket fro, fom cl-

jell: y formedelft de ftåhdigt opna frQ-hufen.

frö Den Gauden, iöra år grönaktig och ég

Iranhit blifv'^a gulaktig eller Tjus y duger icke

fynnörliga i fårgningeri.

6:0 pefröHj iom åro fv^artä och gllnfatidc ^

åm dé båfta, dereitiot de hvit- och gulaktigc

ihcrendels åio^^bmognc.

7:0 De fron , fotii vid u^tägaiidet utfalla^

fa fig altid fjelfva och våxa til nåfta Rfy men
den dåtiden blir aldrig lika gödi> hvarfore båftår,

at efter inbärgningen Upkora fjelfva landet»

8:0 Fron, fom åro hogft 4 år,, duga ånnu
til utfäde.

t;''''^ I :sAMMANDRÄa,

;

Hägra inkomna beråtteljcri öm de övan^

liga rorelfer i vattneH
y fom på dtfkilliga

•Jiålkn hår i Riket b^lifvit märkte , den

1 November i
inftevärändé äf^

nta Phénomenc , fopi män på mattgä orter

utomlands; blifvit varfe, ochlomder , bcfyn-

nerligeo i Portugal^ Spanien och på African*

a kuftenuj varit beledfagadt afJordbafningar och
vattu-
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Värtuflö4 med bédf påf61gdcr}'h{irjåmval pa

jriHgrå ftålkn hår i Riket , Pamma dag och tima

,

låtit figmårka. Dcti upmårkfamhetdct förtjänar

hos de Naturkunnigajforanlåt^r KongL Vctcnlkaps

Acadcmien ^ at hår meddela de beråttclfcrderoni^

fom dels til Academien fjelf , dels til Stats-Sccrcte-

raren, Öfvcr-Poft-Dirciteiirett och Commendcur
ren af Kongl. Norftjcriié Orden ^ Herr Klinc-
KowsTRÖM, af trovärdiga Mån blifvi^ infåndc , c-

fcuru ofullkomlige de til eö delkitnna vara.

Academiciis Ledamot , Herr ProfelTor Leche,
berättar genom brefafd. 7 December, at mani
Ån, fom löper genorh Abo Stad i Finland, blif-

vit varfe en ovanlig rorelfe i vattnet. Ibland andra

har Hofrått8- Radet5 Hérr Lostierna varit et

afyna vittne dertil, hvars^ egen beråttelfc deroni fS

lyder: Når jag ^ AU Hclgona*Dag eller den i

Novcifiber fiåledne, vid pafs kloekan iz, kom
ifrin Hogmåfsan, och ingått i mitt hus, hofdejag
ftrax derpa et ovanligt bruiaride i Acn^ (atat ct

brakaitde af ifcn ^ fom natten förut Istgt fig vid
ftranden, hvarafjag tog itoig äiilfedning , at fe ut
genom fonftr^t j då jag blef vatfe bcfynnerliga

Ivall, fom flogo emot ufahdfett, å den fidail fom
jfnitt hus ilår^ ehurU dét var helt ftilla öeh lugnt
vader-

.
Detta forahlåt mig ät gå ut på ftfäftdcn

eller å-backcii^ at hårniäfé tfterfe, hvad detlklillc

vara^ dä jiag bléf Varfd^ icie färdeles låti^t ifråh

ftratidéri^ fch ^efyhfterlig vattu-virfvel ^ aff eller

é älttars bredd , loto med nog håftighet föföffäka*

de de fynbära fvalleh, öch upkåftåde ifrån A-bottnen
en myckenhet Spånor, mindre trån och ännat rafk,

och uprordc vattnet, at det var helt ler^tjockt.

Detta varade vid pafs 7 eller 8 minuter. Eljell
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tjckt^ vmnct m ånom morgonen fo^

tit , det jag cycktc mig kunna fe på en filk-fumpi

fotn ligger i Acn utan for mina fonftcr. Dcfsao-
vanliga vattumll afkådades åfVcn afafiedneRegc*'
inents-Skrifvaren ULKERs äldre Son ^ fom åfven
dä kom ifran Kyrkan^ och ftannade under mitt
iius vid famtna tilfålle.

^ Herr Handelsman Baeä ^ fom of^k bor vid
Aen, men inemot foo i\eg eller ^alnar hSgte upp
In Herr Hofråtts-Rådet LostmkNA, blctåfvcn<-

vål fidant varfc-^ tillika med Tullfoivaltateh Herr

feende^ kommo atfe ut af fonftrct. De obferVc-

rade allenaft at vatnet fteg 4 eller 6 alnar up for

branta a-backen och foil ftrax ut igcn^ med hvil-

ket dmfandc
, ftigande oCh fallande det continuc*

rade cn half fjerdedeis tima eller längre och ha-

de val faktat fig, men ej aldcles uphordt^', dä de
fattc fig til bords. De märkte under detta in-

genjord-flkakning^fäfom icke ellerHofråtts*'Rådetj

men når de vande igen at fe harpa ^
tyckte de,

alla objeéta gingo in gyrum ^ lika fom hade de va-

rit vimmcrkantige i. hufvudet* På våra Aerome-
trifka Inftrumenter har maningen fardelcs ändring

obferverat.

Brcf ifrån Pahlun af den 20 November, fofml-^

la, at filHedne All Hclgona-Dag, vid middags^
tiden , eller då Guds- tjånileo Hots i Torfångs Kyr-
ka i Dalarna, fom ligger allenaft en och tn half

mil i fyd-veft ifrån Fahlun> Ikcddeuti Dal-ålfven,

fom löper nåra vid Kyrken, den ovanliga och häl:-

tiga rorclfe i vatnet, at ändock det var helt ftil-*

la oth lugnt väder, vatnet några gånger, iftorfta

hail^ fvallade med bulki* och gny, til f eller 6 al*

i i hvad af*
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nar långt uppa ftrandfen^ och toll accr likg Saftigt

tilbaka. Dcrigcnom Ikedde ^ at icke alienaft ba*

tarnc, fom på bada fidw om åi&rcn ftodo^långt

updragne , ooh €n del fåft^dc , fletos iofa öch fio-

to ut, utan ock Flije-kariens flora Pram^ fom
ftod fäftad med en fladig jårn-kådjai , lofstiade ,

pä det fättft 5 at kådjanflcts utaf. Så mycket man
kunnat inbåmta om denna befymierliga håndélfc^^

afdem 5 fom varit hemma frän Kyrkan 5 ncdcr vid

llfven, ikai denna ovanliga vätturorelfe påftitt al*

Icnaft några niinutcrj och ftråkt% et ftycke up*
fore at Tuna Socken 5 fanit åfven et ftycke ut-
forc.

i

Pa fammaftund och tima^ har en dylik vattii^

rorelfe formårkts uti en inQo der i Socknen : forrl

ligger Vid Milsbo Byn , vid påls en halt mil ifraft

Kyrkan, och ej har någon communication med åif^

ven- Dcrom har man utaf dem , fom då varii:

hemma, fatt denna beråtcelfen, at v^tnct i Sjon;^

med et iotlkråckeiigt dån och buller, i haft ival»

lat up på landet , och den vid ftrånderna nyfslag«

da ifcn foriderbråkat. I de åfriga vatncn håromi»

kr>ng, har ingen blifVit et fådant flilfynt, om fcj

aJdeles ovanligt vattufråfande och fvallande varfej

mw at någotlådant (ig, på famma dag och ftundj^

uti näftbelågna Vika Socken tildragit , har man
af en odi annan hordt berättas.

> Likaledes berättas ifrån Smogeåmds girånfe

^uU i Wermland, genom fkrifvelle af d. <). No^.
at den November, fom var All Helgona dag^
fig tildragit^ vid pafs ki. 1 1 . fornliddagcn^ at via
det Sjon Foxen med Sjon ftora Lee var ftiila och
lugn, !å at vatnetgaf glänts emot Sol#n, börja-

de i SmogeCunden (fom ftråcka fignåftan en fjerdc*

dek



'#lsbvåg émdlan Sj5ame) forft vattnet i lugnet
Ikålfva och darra y fedan käfta fig f til 6 alnar u{ *.

paL Landet med et ft|jödigt arbetande och frafim-

dc. Hvarje forfcnde å landet kunde päéå z til

5 minuter tiliijs^, innan vatnet gick tilbak;^ ta-

gande med fig båtar, fojn voro på landet updragr
ne, jämte Stubbar och 3pånor ified fraå Ilen, Il

jitider fom hfi^tta blrg vid ijåkanten voro^, kundé
föan fe Forfso^ fpeia uppå bergen, 3 tiL 4:aloar, får

fom en Qx^arnförs . I våftra Sunden, hvarell uti fjo*

botten åren myckenhet^ af f]o-yrak och ofimteli*

g*cn ftora trån, fom fallit afIkogea och legat i rhät#

ga är, blefvo de vid f^mma tilfallc omvände och
til landet närmare afFordc, jemic det Ht xyflceT och
lilkc- gärdar, med fifke?yäfar flytt Iig til andra

^^ftållen läng våg. Undertiden lynt^§ uppä vatnet

ftoraoch nnä virflar, fom fpelade 0mkriiig, bvil;-

jka en del kunde fes til en aln djupa o^cb de lior-

Jk^ til én alns vidd. Det hånde lig ock^ i^ncdan detf

t^påftod, aten gammal tluftru^fom med fin Dotter

kom roendes med en bät igcnqm raftra fmä-fun-

den ^ blcf varfe ,\ at .vatnet forfsajic högt uppä
pSergen , få at .de med ftor häpenhpf jfokte kora^

ma derifrån til oftra funden,, ty at Ibegifra fig til

lands var icke radeligt : når de få vida avai\*

cer^t med roende til en vik^^ hvarcft en ingång

år til ftora oftra fundet , fom var deras vanliga

4lågi fingo de ic at botncn derftådcs förut var

urran vatten. I räddhågan vände de om til atfd?^

^ka en anmin våg, dock med ftor fara^ fåat virf-

llar började forlsa och fvallaåbåda fidor om bå-

:ten och ville med magt trycka bätcn under rat-

, då(4Dgo de fe, at all ting i Sjöbotten var

4 iorelfc och et tåmnacligt gny och brakande vid
" ^ lan^
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landcn. Omfidcr kommo dc med moda dcri-

från. I lika tnättcy år bcrittat, at uti en Sjo i

Norigc, Hemen kallad, fom år belägen 3 :ne rn

härifrån , har under famma tid et flikt briifandc

och fvällande blifvit formarkt, at vattnet högt fig

6 alnar på landet, hvilkct dc refandc förnummit

med ftör räddhåga* Hår kunde intet anrrat fes

och finnas , ån når vattnet forfsadc på landet gaf

Jorden fig undan , men enar vattnet gick tilbaka,

gat Jorden fig up igen. Der^a continueradc til

kl. I efter middagen i 2r;rie funda timar , då det
uphorde. *

I Gotha Älf,. fom rinner utur Sjön Vennem
ned til Gotheborg, (kal ock^ en dylik ovanlig ro-

relfe \ vattnet fammadag och tid hafva blifyit tor-

fpord, få at de til Såg-blåckärnas forvar gjord^

BomarjDch dervid nedflagne Pålar blifvit upryck-
te och Blåckarna af Stromen bårtforde. Pl en
Holme år en båt kallad up på landet,^ och hos en
ftrand-fittare, fom bor på et låg-ländt ftålle, hår
vattnet få iipfti^it, atdet gått in i hufen.

4^ VM Alingsås i Vefter - Gothland, uti Sjön

Mjornv (kal ock (amraa^ dkg om middagen , cn
ganlka ftark rorelfe i vattnet hatva blifvit forfpord,

hviiken fårlkingrat en famm¥nflagen Timmer-flot-
ta , ftötk Mn ftock , men eljeA ingen Ikada til-

Défsdtan hafva ock andre, på flera fårfkildta

ftållcn i Riket, fedan défl^ vattii-båfningar genom
Poft-Tidningarne blifvit bekante, påmint% , at

de famma dag, hvar påfia ort, (edt något dylikt,

Kvairpå^^dc^ likivål icke gifvit någon jårdeles akt-

l>ct
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. Det åt til mlrkande^ at erDclIaii Portugal och
.Sverige år in emot ty^ timars middag^nftjilnadj

at^ n|r klockan är allenaft lo i .Xii^bpn, är hår
redan middag : hvaraf kan ilutas, at rqreltQrha h^r

jciJdragit fig nåftan lamma ftund
^ ioi3i,;i J^^prmgult

KongL Danlke Jyftiti^e Rädet, Hcrr]!^ nge^
»EK^har genom brefifrån Kopcnhanm afdt ÖCr
cembcr^ meddek Academien följande ui^^-a^ af ,at

bref ifrån Herr Canccllic Rader Dj^icHMArf, -i

Norige, daterat Forsgrund d. ^. l^ecembr/

D

ovanliga rorelfe i vattnct> fom man i rto^ndoch
Tylkland^ den i Novembr. blifVit varfe, marktes
9qk hår vid Porsgrund famma dag och tiipa, men
utan at de här fororliikade någon fynnerUgaippiärkr.

iamhet, emedan det ofta håndcr^ atman i;hafs-yi-r

Iv^r fer fådana rorelfer , faft ån ingen flprm eller

yind år på tårde. Trovärdige Sjomån berajt^.|, at

^fvet blir ofta i haft och i ftiila lugnci: v ff tip^

wdc, at flcepp fom legat til ankars^ mift deras

tog och ankarcj hvilkct dekalla vatten^^fkalf. Men
Al i ofre Telemarken^ V^i^aii^f)^s ., iiti i^^ur^lalsoch

yidefjo Socknar^Ibm ligga län^ t fflllhafwt^vattnjet

pa lammä fått varit den dagen oroligt 9 fartjenarfor)-»

undran, Kyrkp vfolkct^ iom ftodpa Kyrj^pvalleri,

faj^omed beftortning^at b^ar och ^vlv^n rycktes

fran landet, och at vatnet fteg up pa Sio-ftran*

deii få hog?^ at ftora ftcnar, fom pljeft ligga pa
torra landet 5 deraf ofverfvåmmade^^ hvijkpt på»
Itod éfver en timas tid. Dc fom vprc^ p| fjo%
hade möda at komma tiL knds, for va^Uft^^^s häfti-

fa
och oordenteliga rorelfers ftui!^ £aft aij-hyar

en någon ftorni^ fijimdrc nSgöii jordbåfning foi>

fpordes* Dcfsa i|tfj5ar ligga mycket hé|;rc ån haf-
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vet 5 och finnas mänga höga vattufall uti dc bäc-

kar , fom rinna der utur ned i hafvet.

Herr Langebek Isifogar utdrag at et bref,

ifranSyfselmanneni Thingo ryfscl, JNord-oftpä Is-

land, Herr Jon Bendixen^ daterat d, i6 Sept.

i7^f 5 få lydande : Nåftledne vinter var hår 5 efter

onftan, god, in til midt uti x^pril Månad, dä vi

finge måft ftåndigt oväder med fno och froft, ålc

til junii Månad, Sedan var hår rågnoch långva-

rig våta, hvaraf höet på ängarna forfkåmdes. Nu
på en vekas tid hafve vi haft känning afJord-fkalf,

fom i början voro fä häftige, at 1 3
gårdar omkring

Hufevigs hamn deraf forftordes. Kram-bodarna
vid Hufevig tillika med de ofriga hufen , blefvo

flyttade några tum ifrån deras gamla ftållen, och
en del afkram-varorna fordårtvades, i det Faftagerne

ramlades omkring golfven och fondeftotte hvaran-

dra. Jorden omknng bemälte traét, är på män-
ga ftållen fprucken^ at man noga måfte -fe fig fö-

re på vågarna. Backar, fom tilforene haft klart

vatten, fora det nu helt grumligt och orent. Dock
år ejfpordt, at någon månnilka blifvit Ikadad.

X FÖR-



FÖRTEKNING
Ea de Ron, fom åro införde i detta Qiiartaletf

Handlingar,

t. Mnmärkningar om nyttan af ärliga fortek-

/i ningar fä födda och döda
^ Jjttte flycket - 341

ÅjL ^ • Slutet af'Herr Prob
flenT i bur t 1 1 Be'-

Jkrifning ofver Vreta Kloflers Socken i Öfter^

Gotbland - - - -

3. Spanflc Craffe^ Befkrifven dif Caki. Lin-
NiEUS - - - - - 273

4. Ron om et vatten i en af Kongsbergs -grufvor^

fom faller SUfver^ gjordtafAx^i. Fredr.
Cronstedt - - 2.76

5 , T^ankar^ angående orfåken til Fräfsor och den

gemenfkap^ fom är dem emellan och Fiufs-

febrar^ ^/PeterJonas Bergius - 2,77

Meteorologijka Ohfervationer för är I7f 3, af
Bengt Ferner - - - 29®

7« Befkrifningpätvänne flags Jord-vallar i flqU
let for Gärdes-gärdar ^ af Jacob Wen-
NERSTEDT - - - - 2pg

%. Berättelfeomdeafvdgmngar^ fom blifvit gjor-

de ofver Vattudragen emellan Svart^älfven

och Mälaren \ Svart-älfven ^ Hjälmarn^
Skagernoch l^ennern^ famt emellan Fennern^

Vettern ocbÖfteYfjån^ afJonas Collin - joi
5* Om Gaudes eller f^aus Planterings af Rkic

Gustaf LiDBECK - - -

10. Sammandrag afnägra inkomna Berättelfcr
^

om de ovanliga rorelfer i vattnet
, fom pä ät*

Jkilliga ftällen i Riket blifvit fporde^ den i

JSiov^mher innevarande är - .
^

RE-



REGISTER
På dc åmnen, fom åro afhandlade eller om*

rörde uti detta Srets Handlingar.

Mfvdgningar^ ofver vattudragen, emellan Svart-ålfven,

M Ska^ern, Vennern, Vettern, Målaren och ö-

yj fterljon - ^ ^ - 3GZ
jlanuiteter^ hv^d dermed forftäs - '•83
Jjl-pjket^ i Nybro-ftrom i Öfter-Gothland - 206
Barn^ af dem dor hvart fierde, inom aret, 92» Uti

hvilka fjukdomar? 10, 247, deras myc-
kenhet i proportion til de åldre, bevifar folkho-
pens tilvåxt, 165', Genom barn-fjukdomars
hämmande, fkulle folkhopen fnaraft ökas, 243.
Huru mänga få död och ohålfa genom ammors
ovärdfamhet, ifi. Förtekning pä dem , fom
hvart är blifvit födde i Vreta Klofters förfam-
ling, fedan är 1690, 270. Tvillingar och tril*

lingar, huru ofta de vankas - - 2^1
Barnshordy huru mänga deruti dö ^ - 25*1

Bergs-b^uk^ y Vreta Klofters Socken - 2^4
Biod-fttUande kraft hos Ek^fvampen - 148
ii/y, at utröna huru mycket år blandadt i Ten, - 137

Rön, om Mirabilis longifiora, - 176
- ^ - Spanfk CrafTe ^ - 273

Bojkaps fkötfeln, i Vreta Klofters Sokn - 199
jBr^Vi, af fväralte flaget, •anmärkningar derom - iji
Cadix^ mätt och vigt, fom der brukas - 180
Chirnrgijka Rön, om Blod ftillande medel, 148. Om

JSräck, ifi. Om Lamhet. ^9. Medicine^
Comety en fom fnart väntas tilfeaka - 216
Differential aeqvation « - 224
Dude\ af ^eras ärliga antal, kan folkets myckenhet i et

land uträknas, 12. Uti hvad älder männifkor-
na mäft dö , och huru mänga i proportion af
hvar älder, 13, 84. af hvilka fjukdomar deflä-

fte dö här i Riket och i andra länder. 247. Död-
födde gofTar flere an flickor, zfi. Hurumänge
ärliga dödtiV reta Klofters förfaml.fedan är 1690 270

FÅ-pvampens blodftillande kraft - - 148
Elcäricitetens nytta vid lamhet, • - 61



RegiJIer.

Fehrar^ åro mer gångfe i Stader ån pä Landet V ay®
Sc Sjukdomar

Fijh en liten, fom kallas Lods, belkrifves, 72, Fifket

i Vreta Klofters Socken - - 204
Flufs^febrar^ deras orfaker - - 284
Fothts ibxxn<^r\n%^ den bör en Regering befordra, 8,

242. Genom hvad medel, 2, 10, 168, 171,
242,25-8. folkets myckenhet uti alla äldeHkif-
ten, 163, Folkets utflyttning utur Landet bor
förekommas, 168, 17^* Om et Land kan haf-

Ta för myjcket folk, 8. Sätt at utröna folkets

myckenhet, 1 2, j 62. Folk-formeringens hinder

2, 9. 16S, 171, -
^ 242

FraJJor^ åroallmånnare i Sverige ån annoiftådes, 25'o.

Orfakerna til demåft gängbara fräiTor, ' och de-

ras gt^inenflcap med fluis-febrar, - 277
Fdrge-fjrter^ fe Krapp^ Saffiör^ Gande
Hdde^ huru månge af alle foip födas, hinna tilenvifs

älder, 90. fe barn»

Gaude eller V au, en fårge-ört, defs plantering, - 311
Gibraltar^ Sundets bredd och djup, famt vattnens Lopp

derigenomunderfökas * - S.7,

Gärdes-gärdar
^ Jord-vallar, J ttållet för de vanliga

^fkogs-ödande ^ - -
^

299
Goda äkren och tillika fä, med vighet och befparing ^f

arbete och gödfel ^ —
Hafs vattnen^ fålta bädeimcdel-l^ndfkaöch Atlantifka

hafvet, 27, ^O. St Medelhafvet^Stromar^SaU.
HjdliTiaren^åit kan ingen fegeWed dragas ifränVennern 30^
//ö^/ZÄ^^i-.^^^^^ bepröfvat medel deremot - 196
Hydråftatijka lagar, ca af dem fdrklara§ - 3f
Inteeral'X2ik\\m^2iX ^ ^ • 224
Infeä^r^ en hvars Larve lefver i fofvelmat,befkrifves, 5'!

En Phal^ena belkr. 214. En täng at fängalnfe-

éterlefvande. 215. Korkbottnars nytta i Infeél-

Cabinetter, - 216
Jord vallar^ i ftållet for gardes-gärdar - 299
Konungs huru des magt kan förökas, 1 1 . Gamla Sven-

ika Konungagrafvarna i Vreta Klofters kyika 26f
Koppor^ deras ympning recowimenderas. * 10,248
Kräpp ^ des rätta planterings och tilrednings fått - 117
Kri^^tt flört hinder i folk-förmering. 9,167. fe Soldater.

Krut,



Regijler.

Kr^t^ fått atpråfva des godhet och Salpeter-hdt, .96.

Om krutets ämnen, 109. anmårkn. viddefs til verk-

nings fått, 112. Sått atprobera des dyrka, 113. des

fortering, II des förvaring, - - 116

Kyrkan^ i V reta Kloftersförfamling, des byggnad, pryd-

nader och antiqviteter - - 264
Kål-plantering^ ron dervid - - 19?
X^wÄ^/, anmärkningar QchR6n derom - * 5'9

hvad des upodling hindrar - 171

Lifstids räntor, deras grund och inrättning, 82, 9f . med
hvad fannolikheten månni{kas äterftäendc lifsiångd

kan uträknas? - - , - 82,93
Lnft^ den öfre ofta går tvärt emot den n^dre - 41, 5-0

Z^yJ^2?^^,brifl:derpä i Lands-orterna, 10.243. Fårflag at

få tilråckehgt antal deraf -
^

• 244
ilf«7»^^/j-j6^r//;^?/»^, undcrllef dervid uptåckes - 1Ö9
Medel-hafvet^ anmärkningar om des vattens fålta,myc-

kenhet, til-ochaflopp, - - 2.7-5'0

Medicin/ka Är3«, om \ attufot och huru den blifvit cure-r

rad, 1 5-, 27. Sjukdomars kännande nådigt, 244. Alla
fjukdomars forhällande i ftäder och lands-orter,

hvilie afdem bärtrycka mäll folk, 247.0m Frälf-och

Fluis-febrars orfaker och likhet, 277. Utdunllnings
lagarna, 280. Se Chirurgie,

Meteorologijka Obfcrvationer for är 1 7^2, 64. for är

175-3,290. om filllediie kalla vinter - 74
Matt och 1//^^ i Cadix, jämförde med våra Svänfka - 180
^J;^;^/j^o-y2^^^f/;orraken til des häftiga tilvåxt i början,

1 1 . Om det ännu växer, 2, 7. månniikans dödelighets

ordning efter äldrarna,84.Lifs-krafter, huru de til-och

aftaga, 91 . deras medelmåttiga lifs-längd, 94, ;62. hu-
ru antalet af barn, ungdom, mid-äl ders folk o^h ålder**

ftegne, famt af man-kön och qvin-kön fvara emot
hvår andra . « ^ . 16^

NdringS'fang^hy\\k'X allmogen idkar i Vret. Kl.Socken,
25'8. P.ätta proportion emellan näringarna och deras

idkaresanral, nödig at veta, men fvärat finna, 2f2
^denforsjtn Sätesgård i Ödergöthl. des fömiä-ner - 261
OcconomiJkaVetenJkapen^ det ivärafte Probleme deruti 2j'Z

Qvinno-kånet^ är i Sverige talrikare ån man-könet, 9, 91,

174. tyckes i allmänhet lefva något längre, - 91
Rheumatifmcrn hvaraf de förorfakas ^ 286
Rifiyti} gärdi Öltergöthl. väl upodllad, &c. 263

I Roxen



Regijler.

Rcxen^ en fjo \ Öftergåthl. des fifti-rikhet, 208. Des
hogdofver Öfter-fjön, - - 31O

Rd^j^^ huru mycket årligen faller omkring Paris - 30
Safflor^ des plantering och Ikoffel - • 210
iSW^-tilverkning, anmärkning derom, - 34)43
Salpeter^ fått at utröna, hur a mycket deraf år i krut,

96.112. profpä des godhet och renhet, iio. Salpeter

fjuderiet medtager alt for mycken fkog »-

4S/7/Wr,fållesuturet vatteni Kongsb^rgsgrufvor > 27^
Sjukdomar^ fe Medicine.
Skagern^ des hogd öfyer Vennern och öfterfjon - 310
Sko^shrifi^ 4^s orfaker och förekommande, 200,298,^01
Skal,, et fjo-djur, huru det kaq fångas, - 130
Skdlefta Socken 1 Vefterb. anqn. om des folk-pkning, 1 7b
^oldate Rotering bor ej vara iii for flark, 1 71 . huru ftor

del af folket i et land år dugeligt til Kjrigs-tj^nft, 169
Stiernarps Sätesgård i Öftergöthl. des törmpner - 260
Stramar i haf, fund och fjoar, Ron och anm. derom, 28,

jp. åro ofta dubble och gä tvårt eniot hvarandra &c. 37, 45*

Stader^ om de bidraga til folkhopens formering, 6. der

dör folket mer, och hinner ej til fä hög älder, fom pä
landet, 1 3, 90. hvilka fjukdomar dar åro maftrådanfi^ 2^0

y^Svart-rdlfv^n^ des högd öfver Målaren och Skagern 309
Svartahafvet^ des Irrömar och des vattns fålta, 42, 45*

Sverige^om och huru mycket fokhopen här tilvåxer f, i6ö
Säni^gs machinc^ anm. derom, och om et annat fått &c. 5* 5*

l^en^ fått ^at utröna, om det år bly':^blandadt ^ 137
"Tontiner^ en art af til växande liftids råntor - 83
UnderjQrdiJka fvalg och gånger, om de afföra vattnet &c, 29
Vtdunftning-i des verkan pä hsf och fjöar, 30, 33. hos

ITiånnilkan, rön derom-» och huru des minfkning &c. 28

1

Vatten^ des fältaimedelhafvetochandrahaf, 34.årfal-

tare och tyngre vid bottnen än vid öfre brynet, 40.

Vattenfom fäller Metaller, 276. Ovanliga rörelfer i

VlittneAs. 314. Vattu^ot^ fe Medicine.

Vennerns pch Vctterns högd öfver Öfterfjon, - 310
IZirflar^ huru de upkomma i ilrpmar - 46
J/reta Kl&Jlers Socken belkrifning - 188,25-4

Jkerbruket i Vreta Klofters Socken, • - 190
Jlderdoms minnesmärken der fammaftådes - 264
Angi-Jkotfelen der fammaftådes - 197
Anke-oc\i pupill- Caflors inråttn. hvarpä den fig grundar. 84



FÖRTEKNING
På dc Auitorer, fom til detta årets Handlingar

ingifvit något Ron.

ACREL 5
Chirurgilka Ron och Anmärk-
ningar - - 14S

Bergius 5 Tankar om orfaken til Fråfsor,

och deras gemenflcap med Flufsr

febrar - ^ - - vjj

BåcK, Ron om Vattu-fot ^ och huru den blif-

vit curerad - - - I5

Clerck , några Anmärkningar angående In-

feéter * - - 2,14

CoLLiN 5 beråttelfc om gjorde afvågningar

på vattudragen emellan Vennern 5

Vettern och Målaren - - 30^
Cronstedt, Axel Fr. Ron om et ratten i

en af Kongsbergs grufvor, fom faller

Silfver - - - - 275
Fagc»t 5 Sätt at utröna, huru mycken Salpe-

ter finnes uti et färdigt gjordt krut, med
anmärkningar om krut-tilverkningen i

allmänhet - - - - p(S

Ferner 5 Metcorologifke obfervationer tor

år i7fi - - - - 64
- - Meteorologiflke obfervationer for äri7f 5 290

H0GS.TR0M5 Anmärkningarom folk-formerin-

gen i Vefterbotten - - 27©
Klingenstierna

, nytt (att at integrera en
gifven Differential- ^quation - 224

Knutberg, Belkrifning pä giller at fånga
Sjo-Djuret Skäl - - - 13a

LiDBECK, Om rätta planterings och tilrcd-

nings-fättet af färg - 117
- - Om fättet at plantera Safflor - - zio
- *• Om Gaudens eller Vauens Plantering 3 1 \

Lin-



Forfekning,

LiNN^us, Bcflcrifning på Läng-pipiga iin-

dcr-blomman - - . .

- - Befkrifning pa en ort , Spanflc Craflc 175
OsBECKjBeflvrihi.pä en fi (k ^fom kallas Lods 71
R0LANDER5 Om etlnfcä:, hvars Larve ief-

ver i Sofvei-mat . - "fl
Runeberg, om mätt och vigt^ fom brukas i

Cadix - - ^ . - igo
ScHEFFER^ gtmlg at finna, huru mycket

bly är blandat i Ten - - - I3<5

ScHENMARK, Anmärkningar om den Come-
tenjfom fyntes aren if3T,iöo7och 1681-2,16

Tiburtius , Befkrifmng olVer Vrcta Klo-
fters Socken • - - igS

- - Fortfåttmng af famma befkritnmg - 254
Waitx 5

Urtderfokning om orfakerna, h vår-

före ftromcn altid går. in i Medelhaf-
vet genom Sundet vid Gibraltar * 27-

Wargentin, Anmärkningar om nyttan af

ärliga Fortekningar på födda och döda
i et Land j Tredje ftycket - i

- - Fjärde ftycket anamma anmärkningar %l
• - Femte ftycket - - - 161

- - Sjette och fifta ftycket - - 2,41

Wennerstedt, Bclkrifning påtvånngflags

jord-vallar i ftället for gärdes-gardar - 2p8

Westbeck , fått at tillika goda och få, vi-

gare ån med fånings-machine - ff
Zetzel, anmärkningar om Lamhet och om

Electricitetens nytta at uptåcka rätta

ftället hvareft Nerven lider - - f9
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